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 ٧ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 
 

–– 
، أعلن وايل دمشق معاوية بـن عىل أثر اغتيال اخلليفة عيل بن أيب طالب 

 حيث ، وطلب البيعة يف القدس)م٦٤١( نفسه خليفة للمسلمني عام ،أيب سفيان
 وبنى مسجدا سامه األقـىص وكـان الـنمط ،سك أول قطعة نقدية باسم القدس
حيث كان األول عرب صالة اخلليفة عمر بن ،الثاين يف البناء اإلسالمي يف القدس

 لكن عبد امللـك بـن مـروان أراد أن ينفـذ معجـزيت ،اخلطاب يف موقع األقىص
 عرب أنامط معامرية فقـام ببنـاء قبـة الـصخرة كـشاهد عـىل رسول اهللا حممد 
 ونفذ نمطها اهلنديس واملعامري عرب مرجعية معـربة عـن والدة ،معجزة املعراج

الفن اإلسـالمي يف قبـة الـصخرة حيـث زخرفهـا وزينهـا بالفسيفـساء امللونـة 
 .واألنامط املعامرية

عبد امللك بنى املـسجد األقـىص عـرب نمـط معـامري كـشاهد عـىل معجـزة 
 خ األمة، اإلرساء، وبنى املسجد األموي والصخرة نمطني فريدين يف تاري

 العـرص . رضبت هزة أرضية القدس ودمرت املسجد األقىص٧٤٧ويف عام 
 :"م ١٠٠٠–٧٥٠" –العبايس 

 حاول ترميم املسجد األقىص )م٧٧٤-٧٥٤(اخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور 
 . لكن الصخرة بقيت ومل تتعرض ألي رضر اثر الزلزال،ولكنه مل يكمل خطته



 

 ٨ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 قـام اخلليفـة ٧٧٥ أرضية ثانية ويف عـام م رضبت القدس هزة٧٧٤يف عام 
املهدي برتميم األقىص، ويف عرص اخلليفة هارون الرشيد تم إجراء الكثـري مـن 
 .األعامل املعامرية يف القدس من أجل املحافظة عىل األبنية اإلسالمية يف القدس

املؤرخ املقديس ذكر أن املهدي زاد من عرض األقىص وقلص من طوله مـن 
 . من اهلزات األرضيةأجل محايته 

 عمل عىل ترميم األبواب الـرشقية ) م٨٣٣-م٨١٣(اخلليفة املأمون من عام 
 توجد قـراءة ،والشاملية للمسجد األقىص وقام برتميم وإصالحات يف الصخرة

 . هجرية٢١٦مكتوبة عىل إصالحاته مؤرخة عام 
م قام برتميامت وإصـالحات بعـد متـرد مبـارك ٨٤١كذلك اخلليفة املعتصم

 .اليامين يف القدس

 
بعد وفاة املعتصم فقدت الدولة العباسية قدرهتا عىل حسم األمور يف أرايض 

 ونجم عن هذا الضعف إعالن بعض احلكام استقالهلم كالطولونيني يف ،الدولة
 حيث أعلنوا عن قيام الدولـة الطولونيـة بقيـادة أمحـد بـن طولـون عـام ،مرص

 هـذه غ ثـم يبـ) م٩١٥(س لدولتهم واستمر هـذا لغايـة  وتبعت القد)م٨٦٨(
 التي كان مؤسسها حممـد بـن )م٩٩٦-٩٣٥(احلركة ظهور الدولة األخشيدية 

 .طغج الذي منحه اخلليفة الرايض لقبا أمرييا هو األخشيد
 .وقد أجرى األخشيد الكثري من الرتميامت واإلصالحات يف قبة الصخرة



 

 ٩ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

–– 
 يف تونس، مؤسسها سعيد بن حسني )م٩٠٩(قامت الدولة الفاطمية يف عام 

الذي نودي به أمريا، فلقب باإلمام عبيـد اهللا املهـدي الـذي حكـم حتـى عـام 
 بنى جامع األزهـر ٩٦٩ ويف عام ،م احتل اإلسكندرية٩١٤ويف عام .)م٩٣٤(

زءا مـن الكبري، ويف تلك الفرتة تم السيطرة عىل فلسطني وأصبحت القدس جـ
 . الدولة الفاطمية

 ،والدة املقتدر هي التي أقامت أبواب الصخرة كذلك رممت الكثري من املباين
  تم ترميم املسجد )١٠٣٥( ويف عام ، تم ترميم قبة الصخرة)١٠٢٢(ففي عام 

 .)م١٠٣٣(األقىص بعد اهلزة األرضية التي رضبت القدس عام 

 قدم املؤرخ املسلم نارص ) م١٠٤٧ ويف عام ١٠٣٥(يف عهد اخلليفة الظاهر 
خرسو تفاصيل كثرية عن الصخرة واملسجد األقىص من واقع ما تم انجازه مـن 

 . والصخرةاعامر يف القدس وبالذات يف املسجد األقىص

 وكـذلك القـدس ، سيطر السالجقة عىل الدولة الفاطميـة)١٠٧٣( يف عام 
 مدرسة مفتوحـة  ويف ذلك احلني كان املسجد األقىص،أصبحت حتت سيطرهتم

 ويف عام .للمحدثني والدارسني والقادمني إليها من مجيع أقطار الدول اإلسالمية
متكن الفاطميون من اسرتداد القدس وبقيت حتى سـقوط )  م١٠٩٩-١٠٩٨(

 .)م١٠٩٩(القدس يف أيدي الصليبيني عام 



 

 ١٠ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

– 
غري من واقع أهنا كانت مدينـة يف واليـة الوضع الديموغرايف يف القدس قد ت

 .فلسطني اال أهنا أصبحت عاصمة ألعظم مملكة يف العامل املسيحي
 وأضـافوا للمدينـة شخـصية ،اإلفرنج أقاموا مرافق عامـة يف أحيـاء املدينـة
 .معامرية خمتلفة عام كانت عليه يف العرص اإلسالمي

مفاده أن القدس القديمـة  إعطاء انطباع ناهلدف من األعامل الطبوغرافية كا
 .هي مدينة اإلفرنج

أحداث هزت ضمري األمة املسلمة، عندما قرر اإلفرنج بأن يكـون املـسجد 
صـخرة "  الـصخرة سـموها،األقىص والصخرة املرشفة مواقع دينيـة مـسيحية

 وقد تم إجراء متغريات معامرية يف كل من املسجد األقىص والصخرة "الدومني 
 العامرة اإلسالمية إىل مفهوم معامري يصبح كل من املسجد عرب حماولة تغري نمط

 . )م١٠٩٩(والصخرة أنامط معامرية تعود إىل اإلفرنج الذين احتلوا القدس عام 

  
 وبعد التحرير فقد تم تعـني إدارة )م١١٨٧(حرر صالح الدين القدس عام 
 .هامت اإلصالحية يف املدينةإسالمية كي ترشف عىل تنفيذ امل

حيث كان يتوجب عليه /عكف صالح الدين عىل دراسة األوضاع يف املدينة 
 هلذا بدأ برتميم كل مـن ،أن يبدأ بتطوير املدينة حسب حاجات املسلمني الدينية

 .املسجد األقىص والصخرة



 

 ١١ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

بعد وفاة صالح الدين استعاد اإلفرنج القدس وعقـدوا اتفاقيـة مـع امللـك 
 منطقة املـسجد األقـىص بقيـت حتـت ادل حول السيطرة عىل القدس ما عدالعا

 .سيطرة األيوبيني

 ويف عـام "م١٢١٢-١٢٠٢"السلطان املعظم عيـسى حكـم القـدس عـام 
 .  عاد اإلفرنج للقدس)م١٢١٩(

 

  "١١٩٩-١١٨٧"املرحلة األوىل بدأت 
 ثالث سنوات متواصـلة عمـل صـالح الـدين "١١٩٩- ١١٩٦"يف عام 

عىل إعـادة كـل مـن املـسجد األقـىص والـصخرة إىل ذات الـنمط األمـوي 
 .والعبايس والفاطمي

 : املرحلة الثانية 
قام هبا امللك األيويب األفضل بن صالح الدين حيث بنى مـسجد عمـر بـن 

 .اخلطاب وبنى السبل واملدرسة األفضلية

 : م١٢٤٤-١٢٢٩ما بني املرحلة الثالثة 
يف هذه املرحلة تم حتويل القدس كمدينة مسيحية، هذا التحول قام به امللـك 

 .العادل الذي قدم القدس هدية لإلفرنج مقابل محاية ملكه يف مرص



 

 ١٢ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 :  املرحلة الرابعة
 قام حاكم الكرك األيويب النارص داود باسـتعادة القـدس، )م١٢٣٩(يف عام 

  .سحب منهااال أنه بعد حتريرها ان

 متكن امللك الصالح من استعادة القدس الصالح حكم ما )م١٢٤٤(ويف عام 
 حيث بنى يف هذه الفرتة يف منطقة املسجد األقـىص قبـة )م١٢٥٠-١٢٤٤(بني 

 .)م١٢٥٠-١٢٤٩(موسى ما بني عام 

– 
ذي متثـل بنظـام  بدأ عرص املامليك ال)م١٢٥٠(بسقوط الدولة األيوبية عام 

 .)م١٥١٧(واستمرت لغاية 
عرب الفرتة اململوكية نالت القدس قسطا من أعامل التطوير والتنظيم املعامري 

 بـدأ يف املبـاين ، غدت القدس تتمتع بطابع هنديس اسالمي مميـزثاهلنديس حي
 وفـتح ، منهـا دينيـة ومـدارس وتكايـا وخانـات،الكثرية التي أقامهـا املامليـك

 .ضافة إىل إقامة السبل داخل منطقة املسجد األقىصالطرقات باإل
 قـدم )األنـس اجلليـل يف تـاريخ القـدس واخلليـل(جمري الدين عـرب كتابـه 

رشوحات كثرية عن مسامهة املامليك يف حترير عكـا وطـرد هوالكـو املغـويل يف 
 .معركة عني جالوت

 برتمـيم وقـام  قام النارص حممد بن قالوون برتميم القلعة) م١٣١٠(يف عام 
  .صحن قبة الصخرة



 

 ١٣ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 ارتفعـت القـدس اىل )م١٣٨١-م١٣٧٦(ويف عهد السلطان عـالء الـدين 
  .مستوى مركز والية

قام املهندسون املعامريون املامليك بتدمري كثري من األبنية التي أقامها اإلفرنج 
يف القدس واستبدلوها بمرافق عرب نمط هنديس إسـالمي وال زالـت النقـوش 

 . ابات وتاريخ هذه األبنية شاهدة عىل عظمة تلك الفرتةواخلطوط والكت

 أهم أعامل املامليك يف القدس 
م مـثلام جـدد قبـة ٨٢٦٢جدد الظاهر بيربس بناء قبة الصخرة يف عـام  .١

 .السلسلة وزخرفها
  عىل يد األمري عالء الدين ايدغوى )م١٢٦٧(إقامة رباط البصري عام  .٢

 .)م١١٢٨٢(أنشأ قالوون الرباط املنصوري عام  .٣

 ثم مدرسـة ،)م١٢٩٣(إقامة مدرسة رباط الكرد عند باب احلديد عام  .٤
واملدرسة اجلاولية شامل احلرم عنـد ) م١٣٠١(بباب رشف األنبياء عام 

 واملدرسـة الكريميـة ببـاب حطـة عـام )م١٣١٥( عـام هدرج الغوا نم
 .)م١٣٢٨ ( واملدرسة التنكزية عند باب السلسلة عام )م١٣١٨(

  ) م١٣٠٧(املمتد من باب الغوانمة اىل باب الناظر عام إقامة الرواق  .٥

إنشاء سوق القطانني من قبـل امللـك النـارص حممـد بـن قـالوون عـام  .٦
 .)م١٣٣٦(

إمداد قناة السبيل عىل يد امللك النارص حممد بن قالوون وذلك لتوصيل  .٧
مياه منطقة العروب إىل برك سـليامن ثـم إىل منطقـة الكـأس يف صـحن 

  .املسجد األقىص



 

 ١٤ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

  
بعد هزيمة املامليك بقيادة قنصوه واجلـيش العـثامين بقيـادة الـسلطان سـليم 

 أصـبحت سـوريا بـام فيهـا ،األول يف سهل مرج دابق بالقرب من مدينة حلب
 .فلسطني والقدس حتت سيطرة الدولة العثامنية

 املدينة السلطان  أي بعد يومني من حترير القدس حرض اىل)م١٥١٦(يف عام 
سليم واجتمع يف القدس مع أعيان  املدينة وسلم أهـل املدينـة مفتـاح املـسجد 
األقىص للسلطان سليم الذي وعدهم بأن الدولـة العثامنيـة سـتهتم يف القـدس 

 .ومسجدها وصخرهتا

 : منطقة املسجد األقىص والصخرة أهم االنجازات العثامنية يف
أعاد لألذهـان العهـد األمـوي يف "م ١٥٦٦ -١٥٢٠"السلطان سليامن  -١

القدس حيث قام بأعامل إنشائية وعمرانية متثلت أعامله األوىل يف كل من 
  .املسجد األقىص والصخرة وسور القدس وبوابته

بدأ أعامل هندسية وفنية يف ترميم واجهات بناء الصخرة اخلارجية حيث  -٢
 واألجـزاء ،العلـوياستبدلت الفسيفساء ببالط القاشاين امللـون بـاجلزء 

الوسطى برخام ملـون واألجـزاء الـسفىل بالرخـام العـادي والـشبابيك 
 كذلك عمل عىل تأهيل أبواب ، شباكا)٢٦(بالزجاج امللون والتي عددها 

 .الصخرة األربعة

 .أجرى تلبيس قبة السلسلة ببالط القاشاين والرخام -٣



 

 ١٥ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 وسـبيل سـليامن أقام سبيل الواد وسبيل باب النذر وسبيل سـتنا مـريم -٤
وسبيل باب الناظر وسبيل باب السلسلة ومجيع هذه السبل حتمل تـاريخ 

 .م١٥٣٦هجرية أي ٩٣٤

منح القدس لواء مستقل عىل رأسه مترصف من الدرجة األوىل وتم رفعه  -٥
  .م١٨٧١اىل مستوى سنجق متنقل عام 

 املياه  أمر بتوفري احلامية لينابيع"م ١٦٣٩-١٦٢٢"السلطان مراد الرابع  -٦
والقنوات عرب برك سليامن حتى منطقة املسجد األقىص وكان ذلـك عـام 

  ) م١٦٣٠(

فرض قوانني الدولة العثامنية عىل كل حاج أوزائر ان حيصل عىل ترصيح  -٧
 .لدخوله فلسطني والقدس

 وكان عـدد ١٦٧٢مدرسة منها سنة ) ٥٦(بلغ عدد مدارس القدس  - ٨
يعهـا تقـع يف حمـيط منطقـة ومج) ٢٠٠(الغرف املخصـصة للتـدريس 

 . املسجد األقىص

إبراهيم باشا وسيطرته عىل القدس حيث مل يتم أي تطوير معـامري يف أما 
م ومتيزت فرتة إبـراهيم باشـا ١٨٣١منطقة املسجد األقىص وكان ذلك عام 

 التجـارة ،بإقامة مواقع عسكرية ودفاعية ويشء اجيايب حصل يف تلك الفـرتة
 .ر أسواق القدساوازده

 
 القدس القديمة حيث شهد النصف الثاين مـن رمتثل بإقامة أبنية خارج أسوا

 إنشاء ،القرن التاسع عرش نشاطا معامريا يف األجزاء الغربية والشاملية من القدس
 .) م١٨٨٩(سكة حديد بني يافا والقدس عام 



 

 ١٦ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

فقد تم بناء املستشفى البلدي يف عهد السلطان  م كذلك ١٨٦٣تبليط الطرق 
 .م١٨٩١ عام )روميام اليوم(عبد احلميد الثاين يف منطقة الشيخ بدر 

 ودخول اجليش الربيطاين للقدس حيـث )م١٩١٧(سقوط الدولة العثامنية عام 
 .)م١٩٤٧ -م١٩١٧(سميت تلك الفرتة بفرتة االنتداب الربيطاين عىل فلسطني عام 

قدس وفلسطني حتت اإلدارة العسكرية الربيطانية التـي حيث أصبحت ال
سـاعدت اليهـود عـىل إقامـة مؤســسات مدنيـة يف القـدس ومنهـا الوكالــة 

تطبيـق وعـد بلفـور بإدخـال اللغـة يف اليهودية ورشعت حكومة االنتداب 
العربية كلغة رسمية يف اإلعالنات والوثـائق الرسـمية جنبـا إىل جنـب مـع 

  .لعربيةاللغتني االنجليزية وا
 م انــدلعت تظــاهرات ضــد املــرشوع الــصهيوين وتأييــدا ١٩١٩   يف عــام 

 .للحكومة العربية التي شكلها األمري اهلاشمي فيصل بن احلسني يف دمشق

  
 وبعد جتزئة القـدس إىل شـقني يف ،احتلت إرسائيل اجلزء الغريب من القدس

ونزوح سكاهنا العرب من أحيائها إىل اجلزء الـرشقي ذي الثقافـة  ١٩٤٨حرب 
 .العربية نتيجة هلذه احلرب

طالب سكان القدس وأعياهنا من امللك عبد اهللا اإلرساع يف وصول اجلـيش 
 وقـد وصـلت ،العريب األردين ملدينة القدس ومحايتها من اهلجامت اإلرسائيليـة

وطالب الفلسطينيون يف مؤمتري ١٩٤٨-٥-١٨طالئع اجليش العريب األردين يف 



 

 ١٧ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 ووافق الربملان األردين رسـميا يف نيـسان عـام ،رام اهللا وأرحيا بتوحيد الضفتني
اململكـة " عىل هذا التوحيد بام يف ذلك القدس الـرشقية حتـت اسـم )م١٩٥٠(

 ."األردنية اهلاشمية 
م  تم اغتيال جاللـة امللـك عبـد اهللا األول عنـد مـدخل ١٩٥١-٧-٢١يف 
 حيـث ، وهذا مزج بني التآخي بني الـضفة الغربيـة والـرشقية،جد األقىصاملس

ساهم جاللة امللك احلـسني إىل تقويـة االنـدماج االجتامعـي وزيـادة الـروابط 
 وزادت عمقا عندما استعان جاللة امللك حسني ،الديمغرافية بني ضفتي األردن

  .بضم أعيان الضفة الغربية إىل احلكومة األردنية
 اعتــربت ســنوات مــستقرة يف " م ١٩٦٧" ولغايــة عــام " ١٩٥٧"يف عــام 
 وهـو مركـز )أمانة( ويف عهد امللك حسني نمت القدس اىل مستوى ،العالقات

 وأراد امللك أن يبني قـرصا لـه يف القـدس كـذلك ،يعادل مكانة عامن العاصمة
 ولغاية يومنا ١٩٥٢ بأربع خطط معامرية منذ عام حظيت منطقة املسجد األقىص

ا ال زالت األردن ترشف وتتبنى محاية املقدسات اإلسالمية يف القـدس مـن هذ
 .تغري هويتها اإلسالمية والعربية

م اىل درجة من الرقي ١٩٦٧ويمكن القول بأن القدس وصلت عشية حرب 
 .  حيث أن احلرب أوقفت هذا التقدم والتغري الذي مل يكتب له النجاح،والتقدم



 

 ١٩ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 
 

من أجل انجاز نمط معامري يعترب خامتـة أسـست قاعـدة مـضموهنا محايـة 
املسجد األقىص والصخرة املرشفة واملرافق القائمة يف منطقـة املـسجد األقـىص 

 .دونم١٤٤"والبالغ مساحتها 
ائيل  وسط مظاهر اليأس واإلحباط التي بدت يف حياة األمة بعد احتالل إرس

 تدمري املقدسات اإلسالمية يف القدس واملتمثلـة يفللقدس وحماوالهتا املستمرة 
 .هبدم املسجد األقىص والصخرة وبناء هيكلهم املزعوم

حينها سارع جاللة امللك حسني الختاذ قرار بالبدء باعامر  منـرب نـور الـدين 
ق الواجهـة  وأثار احلريق عىل مرافـ"م ١٩٦٩"زنكي الذي حرقته إرسائيل سنة 

  .اجلنوبية للمسجد األقىص
م أثناء حرب فلسطني فقد تعرض احلرم الرشيف يف القدس ١٩٤٨منذ عام 

 وبعد قيام الوحدة بني الضفتني قام امللك عبد اهللا األول بعملية ،إىل أرضار كبرية
 ومـع ،ترميم ملحراب زكريا وبعض املباين املحيطة باملسجد والـصخرة املـرشفة

لك قد اغتيل بالقرب من مدخل املسجد األقىص أثناء تأديـة صـالة العلم بأن امل
  ."م ١٩٥١"اجلمعة يف شهر متوز من عام 

 تم تتويج امللك حسني عىل عرش اململكـة "م١٩٥٢ "يف الثاين من أيار عام 
 وبعد ستة أيام من توليه مهام منصبه كلف احلكومة األردنية عرب وزارة ،األردنية



 

 ٢٠ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 حيـث ان الرتمـيم الـذي تـم يف ، تـرميم قبـة الـصخرةاألوقاف بالعمـل عـىل
العرشينات والذي شمل استبدال القبة اخلارجيـة اخلـشبية بقبـة مـن األملنيـوم 

داخل القبـة كـذلك خطـة  ىلإاملغطى وهذا الرتميم مل ينجح يف منع ترسب املياه 
هـا ترميم القبة بأملنيوم مغطى بالذهب مل ينجح وبعد فرتة أخذت القبة تفقد بريق

الذهبي اخلارجي وحينها أدرك امللك حسني أن إعادة ترميم وصـيانة الـصخرة 
 .من مسؤوليته الرئيسية

 ففـي عـام ،اهتامم خـاصبجاللة امللك حسني خص القدس واملقدسات 
 أمر بتـشكيل جلنـة بموجـب قـانون خـاص العـامر املقدسـات "م ١٩٥٤"

اية جاللـة امللـك  وتم العمل حتت رع،اإلسالمية يف احلرم القديس الرشيف
عرب قانون عرف بقانون اعامر املسجد األقىص املبارك والصخرة املرشفة رقم 

 ."م ١٩٥٢" لعام "٣٢"
 حيـث شـمل باإلضافة إىل ما تم يف الصخرة فقد تم اعامر املـسجد األقـىص

 وتركيـب أعمـدة رخاميـة ألربعـة أروقـة يف اجلهـة ،الرتميم اجلدران اخلارجية
ذ مـن الزجـاج امللـون باإلضـافة إىل تـرميم األسـقف الـرشقية وتركيـب نوافـ

  .واجلدران اخلارجية
 كذلك حتدث جاللته عن إنقاذ الصخرة واحلفاظ ،هبذه املناسبة يف احلرم القديس

يطمـح بـأن األردن عليها وصون قبتها عرب نمط معامري حيفظ هـذه املبـاين وكـان 
 .العربية واإلسالميةسجل له هذه املبادرات واألعامل عىل امتداد األمة ُت

يف أواخر الثامنينات بدا ملعان الصخرة يبهت مرة أخرى حيث كان امللك حسني 
 هلذا فقد بادر مرة أخرى بالعمـل عـىل احلفـاظ عـىل األمـاكن ،يراقب هذا احلدث



 

 ٢١ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 وزارة األوقاف األردنيـة بتكليـف رشكـة البنـاء تاملقدسة وبناء عىل توجيهاته قام
 . اعتربت أن هذه الرشكة مؤهلة هلذه املهمةحيثهمة  للم)ميفان(االيرلندية 

صـفيحة ) ٥٠٠٠(اخلطة املعامرية كانت هتدف إىل تصفيح القبـة بحـوايل 
 كام شملت اخلطة بناء دعامت السطح وتصليح وتـسليح جممـع ،ذهبية براقة

 وكانت خطة االعامر هتدف إىل استكامل بنـاء منـرب نـور ،املبنى ضد احلرائق
 لكن بالواقع ،ي يطلق عليه بعض الباحثني منرب صالح الدينالدين زنكي الذ

 بعـد هو منرب نور الدين زنكي حيث أمر بصنع منرب يليق باملـسجد األقـىص
 " م ١١٦٧" هجرية أي عـام ٥٦٣حتريره من اإلفرنج وقد تم صنعه يف عام 

  .أي قبل حترير األقىص بعرشين عاما
   ني أكثـر مـن ثامنيـة ماليـمن أجل هذا فان جاللة امللك حسني قـد أنفـق

  مدينارا ثمن بيت له يف لندن حيث باعه من أجل متويل اعامر مـرشوع تـرمي
بـأعامل   حيث نقرأ بالوقائع أن هذا املـرشوع ال يـزال يتفاعـل،قبة الصخرة

 .الصيانة والرتميم

كام شمل العمل يف ترميم كل من قبة السلسلة وباب الرمحة وجامع األرغونية 
 وسوق القطانني واملتحـف اإلسـالمي ،د األقىص والقبة النحويةومكتبة املسج
   .وسبيل قايتباي

لقد أدرك امللك حسني قبل وفاته أن إزالة احلزن عن وجه األمة كان منهجـا 
قصد به األردن بواقـع أن يكـون الوجـه العـريب اإلسـالمي للمدينـة املقدسـة 

  .رة لهواملحافظة عىل املسجد املبارك وتقديم كل أناط العام



 

 ٢٢ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

ادعاء إرسائيل بأن السور اجلنويب للحرم الرشيف آيل للسقوط له دوافـع 
 اهلدف منه السيطرة عىل التسوية الرشقية للمسجد األقىص واملقصود ،سياسية

 وهلذا فقد عملت جلنة االعـامر يف القـدس الـرشيف ، حالياباملصىل املر واين
ة التي اكتسبتها بأعامهلا تنفيذ خطة طموحة ساعدها يف تنفيذ مرشوعها اخلرب

اهلامة يف ترميم وإصالح كل من املسجد األقىص بعـد احلريـق الـذي نفذتـه 
   .إرسائيل وترميم قبة الصخرة

هلذا بارشت هذه اللجنة والتي هي جزء من وزارة األوقاف األردنية للعمل 
 .من خالل برنامج حتدد فيه األولويات حسب نوعية العمل ومكانه

 ، العمل صيانة اجلدران اخلارجية ابتداء من بـاب املغاربـةومن ضمن برامج
 وشمل العمل اجلزء املغطـى مـن ،أي من اجلهة اجلنوبية الغربية واجلهة الغربية

  .املسجد األقىص وشمل أيضا اجلزء الداخيل من جدار الرباق
 واجلزء املالصق ملسجد عمر بن اخلطاب ،وامتد العمل وشمل اجلهة الرشقية

امل الرتمـيم شـملت مـسافة عـأ ،للمسجد األقىص يف اجلهـة  الـرشقيةاملالصق 
 من الزاوية اجلنوبية الرشقية باجتاه الغرب حيث تم ترميم  املنطقـة التـي )م١٦(

 .أثارت حوهلا إرسائيل اإلشاعات بأهنا آيلة للسقوط 
الوضعية يف منطقة السور هي منطقة الزاوية اجلنوبية حيث توجد يف املنطقـة 

 النمط املعامري يف هذه املنطقة مبنية من حجارة جرييـة ، من الباب املنفردالعليا
 أي حجارهتـا ،حيث مداميكها يوجد هبـا تبطـني، وهي حتتاج اىل ترميم،متآكلة

 وتـم ،)٢٠٠٥( هلذا فقد تم ترميم هذه املنطقـة يف عـام ،خارجة عن خط البناء



 

 ٢٣ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

جارة هذه املنطقة التي يبلغ تكحيل ما بني املداميك مع مراعاة إزالة التحرك يف ح
  .)م١٥(طوهلا 

 وهذا أدى اىل تلف يف حجارة ،تم فتح شبابيك يف اجلدار)  م١٨٩١(يف عام 
تحـرك اللعل عدم و ، كذلك عدم وجود حلول عريضة يف منطقة التبطني،البناء

 لذلك فان عملية الرتميم التي جرت يف تلك املرحلـة كانـت ،يف اخلط الشاقويل
مل ينقذ متعهد البناء خطة التحكم يف مجع البنـاء بواقـع ان تكـون  حيث ،خاطئة

 وهذا اخلطأ أدى اىل خلل يف نظام األمحـال اإلنـشائي خلـف ،املداميك عمودية
 . الداخيلجدار املصىل املر واين

 تسوية املصىل املرواين تدل عىل أن األروقة متتد من الـشامل اىل الدراسات يف
 ومن واقع ، بمعنى أن احلائط اجلنويب ال حيمل حترك،األكتاف باجتاه رشق غرب

م ومن الداخل ال ٢٫٦٠ آخر فان عرض احلائط عىل مستوى املصىل املرواين يبلغ
 .يظهر أي تشققات يف املنطقة املبطنة يف اجلهة اخلارجية

هدف إرسائيل من عرقلة أعـامل الرتمـيم واإلصـالحات والتـي متـت عـام 
 حيث ، هو تدمري احلرم الرشيف)م٢٠٠٦( من عام  ولغاية يومنا هذا) م٢٠٠٥(

 هو القـرص تسعى إرسائيل حسب خططها املعامرية من أن موقع املصىل املر واين
 . موقع األقىص اهليكل،امللكي الذي بناه سليامن

عاملة اآلثار آليت مزار أصدرت تقريرها األخري شمل هذا التقرير التطورات 
العامرة يف املسجد األقىص ومن خالل عمليـة التي نطرحها عرب هذا البحث عن 

 وجدنا أنه أقيم عـىل األرضـية الـصخرية فحص البقايا يف موقع املصىل املر واين



 

 ٢٤ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

 ، والدليل عىل ذلك وجود مقالع حجرية يف اجلهة الـرشقية مـن املبنـى،الطبيعية
 ،وان األمويون قد استخدموا تلك احلجارة يف املباين يف منطقة املسجد األقـىص

 .دعمة )١٠٠(يف هذا املبنى يوجد و
هلذا فان السعي حلفظ منطقة املسجد األقىص هـي مـسؤولية األمـة العربيـة 
واإلسالمية ويمكن القول أن اخلطة التي نفذهتا دائـرة األوقـاف األردنيـة عـرب 
مرشوع االعامر منذ احتالل القدس ساهم إىل حد كبري يف حفظ املسجد األقىص 

شاريع اليهودية التي نفذت ثالث خطط طموحة للسيطرة والصخرة من تنفيذ امل
 اخلطط الثالث مكنت إرسائيل من السيطرة عـىل الطبقـات ،عىل منطقة املسجد

 ومـن جهـة أخـرى سـيطرت ،األرضية ملنطقة املسجد األقىص هـذا مـن جهـة
 كـذلك أجـرت ،إرسائيل عىل جدار الرباق الذي حولته إىل موقع ديني هيـودي

ة عىل امتداد الواجهـة اجلنوبيـة الغربيـة حتـى الزاويـة اجلنوبيـة حفرياهتا األثري
 . واهلدف كان البحث عن بقايا اهليكل املزعوم،الرشقية

هلذا جاء دور وزارة األوقاف األردنية ذي مرجعية جديدة سـامهت إىل حـد 
بعيد من التعامل مع الوقائع اهلندسية واملعامرية التي كانت تعرفها إرسائيل مـن 

التي أجرت دراسات مستفيضة ،مل مجعية صندوق استكشاف فلسطنيخالل ع
 والبوابات املغلقـة ،عن منطقة املسجد األقىص من خالل فحص اآلبار وأفنيتها

 هلذا فاخلطط املعامرية التي ال زالت قائمة يف منطقة ،يف اجلهة اجلنوبية وخط النفق
طـط تـؤدي إىل املسجد األقىص منعت خمططي البحث اإلرسائييل مـن تنفيـذ خ

تدمري سور القدس والواجهات اخلارجية للمسجد األقىص وكذلك تنفيذ أعامل 
 .معامرية يف اجلهة الشاملية من منطقة املسجد



 

 ٢٥ العصور التارخيية التي سامهت يف إعامر وترميم قبة الصخرة

ن االعامر األردين يف القدس مل يكن ذا مغزى سيايس كـام تطـرق إليـه إ لذا ف
 ،خيشى من ترك املسؤولية إىل ضياع األقىصمن إحساس بعض الباحثني بل كان 

 .وتدمري املباين الدينية والتارخيية يف القدس
املوقف امللتزم جاء نتيجة ما شكلته املـزاعم الـصهيونية حـول قدسـية هـذه 

 ، ومع طروحات إرسائيـل بـأن القـدس عاصـمة الدولـة اليهوديـة،املنطقة هلم
 هلـذا فـان ،ها مؤجلةتوكذلك فان اتفاقات السالم جتاهلت قضية القدس وجعل

 . جعلت إرسائيل يف عجلة من أمرها حول تنفيذ مرشوعاهتاهذه الوقائع
 حول مبارشة ومواصلة العمل اليومي من  من هنا جاء تقدير املوقف األردين

املداخالت مع سلطات االحتالل التي تتحكم يف حركة الـدخول واخلـروج اىل 
 ومن جهة أخرى منـع التواصـل مـع القـدس ألهـايل الـضفة ،املسجد األقىص

 . وهذا كله ساعد يف دعم  عملية االعامر يف املسجد األقىص،وقطاع غزةالغربية 
 قدموا الدعم املادي واملهني وسامهوا يف التحـرك ) م١٩٤٨(فلسطينيو عام 

 ،باجتاه املسجد األقىص عـرب منظـور التواصـل والزيـارة والـصالة يف املـسجد
اهليكل يف منطقة وكشف اخلطط اإلرسائيلية التي مل تتوقف عن مشاريعها يف بناء 

  .املسجد األقىص
وقد أطلق جاللة امللك عبد اهللا الثاين رسميا اجلهد األردين إلعادة بناء منـرب 

 .) م١٩٦٩(نور الدين زنكي بدال من املنرب الذي أحرق عام   
كام قام جاللة امللـك عبـد اهللا الثـاين بتـأريخ اللوحـة الرئيـسية هلـذا املنـرب، 

ن القـدس بحاجـة إىل عـون األمـة كـي حتفـظ إدس، فواستكامال للعمل يف الق
 . املسجد األقىص والصخرةهاملوروث الثقايف اإلسالمي يف القدس والذي يشكل



 

 ٢٧  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 
 

منـذ ثالثـة آالف عـام قبـل  ،ومرص، ظهرت حضارات بالد ما بني النهرين
التـي تعتمـد يف جوهرهـا عـىل ، قد احتوت عـىل كثـري مـن الفعاليـات وامليالد

ومـسح األرض ، كاحلسابات الفلكية واألعامل اهلندسـية، األساسات الرياضية
 واملـرصية أخرجـت للبـرشية نتاجـا فكال من احلـضارتني الـسومرية، وغريها

 .حضاريا كان بمثابة تبلورا حلضارات ما قبل التاريخ
أول حماولة يف قياس املـسافات كانـت األوىل يف إجيـاد املـسافة بـني مـسكن 
اإلنسان وحقله وكان قياسها كم يسري عىل األقدام من بيته إىل حقله عرب مـنهج 

العامرة الوحدة القياسية املكـررة عـرب وهذا ما أطلق عليه علامء ، القدم واخلطوة
 هذه الكلمة من اليونانية القديمة وتعني باالنجليزية )موديول(مصطلح سموه 

ثم حرفت إىل كلمة موديل التي ما زالـت ،  أو وحدة قياس صغرية)بعد صغري(
 .تستخدم ليومنا هذا

ل املرحلة الثانية جاء عـرب اسـم املـديول عـرب احلـضارة اليونانيـة عـىل شـك
تصميمي عرب أبعاد مكرره كقطر نصف العامود أو عىل شكل ختطيطـي مكـون 

كام استخدم األسلوب التخطيطـي يف ، من شبكة من املربعات متساوية الوحدة
العامئر الكالسيكية ذو النسب واألبعاد املشتقة من خالل االستعانة باألشـكال 

 .اهلندسية لتخطيط املبنى سواء بتداخلها أو تكرارها



 

 ٢٨  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

ا فان أي بناء عرب ختطيطه يف احلضارات السابقة مل يكن عشوائيا بل كانت هلذ
له ضوابط وموازين حتكمه ضمن الفكر التخطيطي املتبع يف كـل فـرتة لتخـرج 

وعامرة راقية حتكمها أساسيات التصميم والنسب هي إحـدى دعـائم  بحضارة
 من اجل ضبط التصميامت والتخطيطات التي طبقت عىل املباين واألنامط الفنية

 .ري اجلاملية هلاياملعا
هو نظام هنديس للمساحات ومثـال ذلـك ، فالتخطيط املعامري يف األساس

 . أو املساحات لتصميم معني بنسبة معينة)املسافة أو البعد(تكرار للوحدة 
 نفـس النـوع وقـد أودعهـا اهللا بالطبيعـة مـنفالنسبة هي العالقة بني شيئني 

االستدالل عىل العالقات التي تـربط بينهـا وترمجهـا واقتبسها اإلنسان وحاول 
وتعرف النسب اهلندسية بأهنا العالقات بني طول وعـرض ، بصورهتا الرياضية

 هلذه املباين يف مسطحاهتا ثنائية األبعاد أو العالقـات بـني احلجـوم )أو مساحة(
 .ثالثية األبعاد فيها

فاملثلـث ، يف مبـانيهمالنسبة املقدمة عنـد الفراعنـة يعتقـد أهنـا اسـتخدمت 
 أنكروا مع أن بعض املعامريني،  الفراعنة يف ختطيطاهتماستخدم من قبل املعامريني

تلك العالقة والرابطة اال أن هذه النسبة للمثلث ال تزال تستخدم حتـى اآلن يف 
وتم اسـتخدام نـسبة املربـع ، عمليات البناء وضبط دقة الزوايا القائمة يف املباين

 .من جمموعات املباين الكالسيكية ومن ثم املثمنكأساس لكثري 

 
الفنـون اإلسـالمية يف  ويعد الشكل املثمن األساس يف ختطيط اغلب املبـاين

نسبة املثمن هي نسبه ناجتة عن املربعات املتكررة املتداخلة داخل  والفرتة األموية



 

 ٢٩  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 مع األفكار ع الناجتة من تقاطع االضطالالناجتة بتوصيل النقاط وبعضها البعض
 .أو من رؤوس املربعني املتداخلة

 املعامريـني ونييـالفن وو قد أعطت هذه الطريقة اهلندسية للتخطيط الفنـانني
هي ترتجم أفضل نظام عمـيل هنـديس  و،املسلمني امكانات واسعة يف التصميم

باإلمجـال  و ممكنـهمتوفر يمكن استخدامه عندما تكون التطبيقات احلسابية غري
 هـي دعايـة يرتكـز عليهـا التـصميم واجلـامل وفالنسب هي أحد طرق التوافق

هذه  و.الواقعية وارتبطت مع األساسات الرياضية بصوره العلمية والتخطيطو
 .الطريقة استخدمت من قبل مجيع احلضارات عىل حد سواء

 
حـدودها ، خمتلفة ومواقع منخفـضة لقديمة قائمة فوق تالل كانت القدس ا

 الذي يالزمها ويربطها مـع كـل مـن جبـل )قدرون(الرشقية كانت عرب وادي 
 .وجبل الزيتون سكوبس

وهو جيـري عـرب اجلهـة الغربيـة باجتـاه  حدودها الغربية يرسم وادي جهنم
 كـل مـن الرشق وقد شكل هذا الوادي قاطعا بنيت عليه القدس القديمـة عـرب

  والعــرص الربونــزي) .م.  ق٣٢٠٠(حــضارة العــرص الربونــزي املتقــدم 
حينها كانت القدس .) م.ق١٠٠٠-١٤٠٠( والعرص الربونزي ).م.ق٢٠٠٠(

 . وتعني اخليمة)أوفل(تعرف باسم 
قد أسهم التالقي بني هذه األودية يف حتديد موقع القدس من اجلهة اجلنوبية  و

 التي هي عني سلوان والتي كانت تعـرف بعـني )عني رجل(كام وفر الربط بني 
 .العذراء وعني جوهن وحاليا كام ذكرنا تعرف بعني سلوان



 

 ٣٠  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 التداخل بني العرص البيزنطي والفتح اإلسالمي عرب املنهج املعامري 
 نفذ اإلمرباطور قسطنطني ما أمرته والدته القديسة هيالنه بإقامة أبنية دينيـة 

هذا األمر تم بعد انفصال الدولة البيزنطيـة عـن يف كل من بيت حلم والقدس و
 م قسطنطني منح القدس اسام جديدا غري االسـم ٣٢٤الدولة الرومانية يف عام 

 )ايليا كوستنبتل(الروماين حيث أطلق عليها اسم 
  عرب هذه الفرتة التارخييـة نـشطت األعـامل املعامريـة يف القـدس حيـث تـم

  ينيـة ممـا جعـل املدينـة مركـزا هامـا يف عهـدبناء الكنائس واألديرة واملباين الد
 .الدولة البيزنطية

مؤرخو الدولة البيزنطية قالوا لإلمرباطور قسطنطني جيـب أن يكـون ملدينـة 
القدس نمطا معامريا وذي شخصية معامرية خمتلفة عن العصور التي مـرت هبـا 

فسيفساء هلذا تم إعداد وتصميم أول خارطة من ال، املدينة عرب الفرتات السابقة
 .لعدة مدن فلسطينية ومن ضمن هذه املدن مدينة القدس

ثم الكشف عن هذه اخلارطة يف إحدى كنائس مدينة مأدبا يف اململكة األردنية 
عرب وقائع هذه اخلارطة سنحاول قراءة هندسية للمدينـة يف العـرص  و.اهلاشمية
 .املتغريات التي متت يف القدس يف عرص الفتح اإلسالمي والبيزنطي

 خارطة مأدبا
قد تـم تـأريخ  وسميت هذه اخلارطة حينها بخارطة العرص الذهبي للقدس

 .هذه اخلارطة لفرتة القرن السادس ميالدي اي قبل الفتح اإلسالمي



 

 ٣١  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

عرفنـا مـن التحليـل ان شـكل ) سم٩٣×٥٤(مساحة اخلارطة الفسيفسائيه
ينـة يف حـسب اخلارطـة تظهـر املد. اخلارطة كان مأخوذ من واقع عيون الطيور

 حماطـة بـسور قـوي حيتـوي عـرشون برجـا واخلارطة عرب الشكل البيـضاوي
 .بوابات كثريةو

 . أما بوابتها الرئيسية فكانت باب العامود
كشف شارلز ورن عن مقاطع متعددة مـن ) م١٨٧٠-١٨٦٧(ما بني أعوام 

سور املدينة الذي يعود للعرص البيزنطي حيث تم الكشف عـن جـزء مـن هـذا 
 .جلهة اجلنوبية من منطقة املسجد األقىصالسور يف ا

التداخل الذي نقدمه عرب احلضارة البيزنطية من واقع ان هذا العـرص يعتـرب 
 .العامرة اإلسالمية يف القدس واملدخل الرتتيبي للحضارة

الوقائع التارخيية دلت عـىل أن التـداخل بـني العـرصين كـان وثيقـة العهـد 
استمر التعامل مع هذه  و قانونا عاما يف املدينةالعمرية التي اعتربت حينها بمثابة
 الوثيقة حتى هناية حرب اإلفرنج

خارطة مأدبا أوضحت أن منطقة املسجد األقىص كانت منطقة مدمره يف فرتة 
الذي  وال يوجد هبا أي نمط معامري غري الباب الذهبي والقرن السادس ميالدي

 .أطلق عليه املسلمون باب التوبة
حيـث احـرق ) م٦٢٧(من يف الغزو الفاريس للقدس عـام احلدث اآلخر ك

قالوا  والتي ذكرها املسترشقون) نيا(الفرس الكثري من األبنية العامه منها كنيسة 
أهنا كانت موجودة داخل منطقة املسجد األقىص لكن احلفريـات التـي متـت يف 



 

 ٣٢  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 الذي كان قريبا من موقع عني وجنوب منطقة املسجد األقىص دلت عىل موقعها
 سالومي أي يف نزالت وادي القدرون

هذه املداللوت اهلامة التي تم قراءهتا من خارطة مأدبا قدمت لنا مفاهيم تربط 
البيوجرافييا التي علمتنا كثريا عن  والنمط يف فهم الوقائع التارخيية وبني احلضارة

زنطيـة التي نحاول ان نجد القواعد بـني األنـامط املعامريـة البي الوقائع البيزنطية
بني املتغريات التي متت يف العرص اإلسالمي بعـد  والواضحة يف القرن السادس

فتح القدس أمام هذه الوقائع فإن القرن السابع ميالدي كان هناية حكم الدولـة 
فيه كانت هناية احتالل الفرس للقدس بعد أن تم  وفلسطني والبيزنطية يف القدس

 .تح املدينة من قبل املسلمنيف وتدمري الكثري من أنامطها املعامرية
م عام هام فيه انترص الروم عىل الفرس حيث اسرتد هرقـل ٦٣١كذلك فان عام 

قد برش القرآن هبذا النرص عدا الرهان الذي تم بني أبو  والصليب املقدس من الفرس
 } ! " # $( نزلت االيه الكريمه عرب سورة الروم و.أحد من أهايل مكة وبكر
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 :نجد أن هذا التجديد عرب واقعتني

 .املعراج و عرب معجزة رسول اهللا للقدس عرب مفهوم اإلرساءاألوىل
 عرب الوثيقة العمرية التـي منحهـا خليفـة املـسلمني لـصفرنيوس والثاين

 .ك القدسربطري



 

 ٣٣  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

هبذا سمي صك األمان  وسلم اخلليفة عمر بن اخلطاب مفاتيح املدينةبعد أن 
 ةوثيق املحافظة عليها عرب نصوص وأمواهلم والذي شمل حرية عبادة النصارى

 .العهد العمريه
هلذا فإن اختيار اهللا لرسوله مدينة القدس كشاهده ملعجزة السامء عرب أحداث 

ذي يذهب إلية بعـد فـرتة احلـزن كي تكون القدس املكان ال واملعراج واإلرساء
 .التي تعرض إليها الرسول من قومه

 اجلـامل وإن هذه املعجزات دلت بوضوح عىل ان القدس كانت مدينة احلزن
الـسامء يف  ويف هذه املرحلة فإن مباركة اهللا قـد متـت عـرب الـربط بـني األرضو

حلـة قد اعتربت تلـك املر واملعراج والقدس من خالل معجزة كل من اإلرساء
املنهج العقائدي الكامل للفروض التي تلقاها رسول اهللا يف الـسامء عـن طريـق 

أصبحت القدس املوقع الذي صىل به الرسول إمامـا يف مجيـع  و،معجزة املعراج
هبذا كانت هي القبلة األوىل التي صىل إليها املسلمون عرب اجتـاههم يف  واألنبياء

 .أداء فريضة الصالة
منهجا يف دراسة ما سمي يف ما بعد بالعامرة اإلسالمية التي و هذا احلدث كان له 

 .أقيمت عىل قاعدة ثوابتها أن املسلمني اعتربوا رساالت األنبياء امتدادا لرسالتهم

 
بدأت مرحلة تنفيذية أخرى بعد قيام الدولة األموية عىل يد معاويـة بـن أيب 

بايعة يف القـدس كـي يكـون خليفـة للمـسلمني عـام سفيان الذي أعلن عن امل
 أعلن معاوية عن نقل مركز اخلالفة من مكة إىل دمشق و)هجري٤١ –م ٦٦١(



 

 ٣٤  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

نالت القدس اهتامما من معاوية الذي صك أول قطعة نقدية يف القـدس عـام و
 .فلسطني و)ايليا(اظهر عليها اسم القدس البيزنطي  و هجري٤١

م هذه الدولـة بـدأت يف ٧٤٩انتهت  و٦٦١عام الدولة األموية التي أقيمت 
هذه العامرة هلذا فقد كانت  ودراسة منهج العامرة اإلسالمية عرب منهج حضاري

التنفيذ بإقامة هذه األنامط املعامرية يف القدس  والتصميم واملنشأ واألموية املولد
 .بداية ثم انترشت يف أقطار الدولة اإلسالمية

اضنه ملعجزتني إسالميتني مهـا معجـزة اإلرساء األمويون اعتربوا القدس ح
 فن وحضارة وواملعراج وهلذا يكن القول علميا كان العرص األموي عرص عامرة

إذا أردنا أن نمنح هذا العرص صفة خاصة فان  و.استقرار واجتهادات وفتوحاتو
القدس كانت تلك اخلاصة التي بدأت هبا العامرة اإلسالمية كنمط يضاهي تلك 

 .ة البيزنطية التي كانت تغطي أنحاء القدس ما عدا منطقة املسجد األقىصاألبني
كذلك التزام اخلليفة معاوية هبذه  وعرب التزام عبد امللك بوثيقة العهد العمري
فان قرار اخلليفـة عبـد امللـك بـن  ،الوثيقة التي كان احد املوقعني عليها كشاهد

كانـت املوقـع األول الـذي بـدا مروان يف البدء إقامة مبنى قبـة الـصخرة التـي 
  عن إقامة أبنيـةامع العلم ان بعض املسترشقني قد حتدثو ،األمويون باإلعداد له

لكن مل يـتم اكتـشاف أي نمـط  وأعامل معامرية يف القدس قبل العرص األمويو
 .معامري قبل هذه الفرتة

مجايل علامء العامرة إن قبة الصخرة كانت أهم انجاز معامري  وامجع الباحثون
إضافة لذلك فإهنا كانت النقطة األوىل  ،ظهر يف العامل اإلسالمي حتى يومنا هذا



 

 ٣٥  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

الزخرفة يف العرص األموي مرتبطـا عـرب  ونعني علم العامرة ويف بداية هذا العامل
 .أنامطه بعقيدة األمة

احلفريات التي متت يف منطقة املسجد األقىص مل تقدم أدلـه عـن  والدراسات
مهمة عبادة بن الصامت كانت تدريس  ويف عرص اخلليفة عمروجود مسجد بني 

 .املسلمني واحلكم بالعدل بني كل من الذميني والدين اجلديد
الذي ورد  واملسجد األقىص والنص اإلهلي ربط بني البيت العتيق أي الكعبة
 حول الربط بـني املـساجد يف مقدمة سورة اإلرساء كذلك حديث الرسول 

ال تـشد الرحـال إال لثالثـة «:  حيث نقرأ من نص احلـديثالثالث يف اإلسالم
هذه النصوص دلت عىل قيام  و»املسجد األقىص ومسجدي هذا واملسجد احلرام

الصالة باملسجد قبل ان يقام بناءه كذلك كانت القدس القبلة األوىل للمسلمني 
 .ملدة ستة عرش شهرا

ليفة معاويـة و قـد املادة التارخيية حتدثت عن وجود مسجد بني يف عرص اخل
أكد الرحالة اركوف انه شاهد مسجد يتسع لثالثة آالف مصيل كـان مبنيـا مـن 

املسجد األقىص التي متت يف  وهبذا تكون بداية كل من بناء قبة الصخرة واخلشب
 .عرص اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان الذي قام ببناء دولة إسالمية قوية

أبرزت الرتاث اإلسـالمي الـذي كـان  ورفةالزخ واعتمدت كال من العامرة
 ،اليوناين كام زعم املسترشقون والساساين والروماين وخيتلف عن النمط البيزنطي

لكن األدلة تدحض هذه املزاعم من واقع ان نمط الزخرفة يف الصخرة اعتمد عىل 
 .الطبيعة جتسيدا للقدرة االهليه وقاعدة الربط بني ظواهر الكون



 

 ٣٦  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 من العامرة والقدس املدينة التي مجعت ما بني قدسية السامءو هكذا قد كانت 
لكبريه التي مل تكـن معروفـه لـدى املـسلمني يف عهـد انمط األبنية  والزخرفةو

 اخلالفة الراشده 
معامريا فقد كان املسجد األقىص أول بناء كبري أقـيم عـىل نمـط قاعـدة مركزيـة 

 ،مداخل وأجنحة وضمن أروقهات صغريه طولية ترتبط مع بعضها عاقيتوزع منها 
كذلك فقد كانت الصخرة تلك التحفة اهلندسية لذا فقد سعى عبد امللك ان تكـون 

ثالثون اسام عرب الفرتات احلضارية هلذا منحها اسام  والقدس التي عرفت عرب ست
 ). بيت املقدس(قد أطلق عليها اسم  وخيتلف عن مجيع املسميات

القانون الذي كان  و املدينة وقائع العلماحلضارة اإلسالمية أرست عىل ارض
مل يلـغ اإلسـالم اإلرث  وبدايته املحافظة عىل مجيع األنـامط التـي كانـت قائمـة

 .الديني لألمم السابقة

 

  :طبوغرافية الصخرة
تعترب الصخرة نقطة الوسط يف منطقة املـسجد األقـىص وهـي ذاك الـصحن 

من هـذا الواقـع ، غري منتظمة الشكل، ي يتكون من صحن مربعالصخري الذ
وقد أطلق ، تكونت الساحة العليا أو املربع العلوي الذي حيتضن موقع الصخرة

 .عليها علامء العامرة مربع مفروش بالبالط احلجري
يبلغ طول هذا املربع من الشامل للجنوب أكثر من عرضه مـن جهـة الـرشق 

، يزيد عن ثالثة أمتار بسبب الطبيعة الكنتورية للموقعوالغرب وارتفاعه أحيانا 



 

 ٣٧  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

ويف وسط هذا املربع تقع الصخرة التي تربز إىل األعىل من واقع شكل الكهـف 
هذه الصخرة ليست ذات مساحة كبـرية ، والذي يعترب العالمة املميزة يف علوها

 . م تقريبا١٫٥ وارتفاعها ١٣٫٥م بعرض ١٧٫٥ إذ يبلغ طوهلا
 تظهر من واقع احلدث املكاين وحيث كانـت مكـان عـروج قدسية الصخرة

 . اىل السامءالرسول 
وإذا حاولنا أن نلقي ، املسترشقون حتدثوا عن الصخرة عرب منظور أسطوري

نجد أن اليهود يركزون عليها كموقع ، الضوء حول قدسية الصخرة عرب األديان
ذبح ابنـه اسـحق عليهـا الذبح إذ يعتقدون أن إبراهيم عليه السالم قد أمر بأن ي

هلذا يطرحوهنا كموقع هليكلهم الصغري ويطلقـون عليهـا األركـه الـذي حيـوي 
 .تابوت العهد حسب املعتقدات اليهودية

احلفريات الكثرية التي أجريت عرب شبكات األنفاق من حتت الصخرة عـرب 
اة ساحة املسجد األقىص والصخرة مل تقدم دليال واحدا عىل ما طرحه علامء التور

 .وعلامء اآلثار
عبد امللك بن مروان بنى قبة الصخرة كنمط أسالمي له مدلول علمي مرتبط 

 .هو معراج الرسول اىل السامء من موقع الصخرة وبحدث عرفته الدنيا
معامريـا فـإن بنائهـا ال  وبناء قبة الصخرة حسب املعطيات القائمـة هندسـيا
نـت بنايـة رمزيـة ومل تبنـى خيالف نصوص العقيدة اإلسالمية ففـي البدايـة كا

 .كمسجد والدليل عىل ذلك مساحتها وأروقتها وشكلها
لقد خص اهللا عز وجـل فلـسطني بمكانـة خاصـة حيـث ربـط اهللا أرضـها 

 :باملباركة مع البيت العتيق يف مكة وقد برزت هذه اخلصوصية عرب منهجني



 

 ٣٨  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 . الرشيفنيللمسلمني وكثالث للحرمنيالقبلتني  متثل بربوز األقىص أوىل :األول
 . فكانت عرب املعجزتني الزمنيتني ومها اإلرساء واملعراج:الثاين

وهلذا فان الشواهد تقول ان الربط بني كل من قبة الـصخرة واملـسجد األقـىص 
وفلسطني هو رباط رباين فرض من قبل اهللا عز وجل عىل األمـة اإلسـالمية وهـذا 

هلي ببناء املسجد األقىص ولكن الفرض احتوى عىل الشمولية الكاملة عرب األمر اإل
 .عبد امللك أضاف بناء قبة الصخرة كي تكون الشاهد الثاين عرب املعجزة اإلهلية

 هجري اي ما ٧٢ هجري وأمتها عام ٦٩عبد امللك بدأ ببناء قبة الصخرة عام 
 .)م٦٩٢-م٦٨٨(بني عام 

 الصخرة أما فيام يتعلق بام أورده اليعقويب واملقديس البشاري حول بناء قبة
من قبل عبد امللك حيث اعترب أن هذا البناء كان ذو نظرة سياسـية وليـست 

لكن من خالل البحث وجد أن ما قام به عبد امللك من أعامل يف ، نظرية دينية
ارض الدولة اإلسالمية كان يدحض هذا االدعاء بداية صك القطع النقدية 

ي وأجرى اإلصالحات اإلسالمية والتي أصبحت فيام بعد بالدينار اإلسالم
اإلدارية وإنشاء الدواوين كي تكون هـذه الدولـة ذي مـربزات هامـة عـرب 

 .إدارهتا للواليات ومنها القدس
بدأ عبد امللك بإقامة األبنية الكبرية كـي تكـون قاعـدة نمطيـة متثـل الفكـر 

اليعقويب طرح مفهوما يقول ان عبد امللك ألغى فريـضة احلـج عـرب ، اإلسالمي
من الصخرة واملسجد األقىص وقدم أدلـة حـول األروقـة الدائريـة يف بنائه كل 

الصخرة عىل أهنا نمطا أقيم من أجل الطواف بالصخرة لكـن عبـد امللـك عـرب 



 

 ٣٩  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

وثانيا ، مهندسيه قدم هذا النمط كي يكون دليال آخر خيالف النمط الكنيس بداية
 بحريـة تامـة قدم عمال معامريا يستطيع الزائر اىل موقع الصخرة من أن يتجـول

عرب احلركة الدائرية التي ال ترتك زمحة يف املوقع املعامري الضيق أثناء مشاهدات 
الزوار لتلك اللوحات واإلبداعات وزد عىل ذلك مـن طبيعـة موقـع الـصخرة 

 .املركزي قد حكم ذلك التخطيط اهلنديس
مهندسو عبد امللك رجاء بن حيوه الكندي الفلسطيني وهو من سكان بيسان 

لثاين يزيد بن سالم ومها من أهل فلسطني قد نفذوا مـا أراده اخلليفـة مـن أن وا
يقام ويبنى عىل أرض القدس وفلسطني من قراءة هندسية لـنمط قبـة الـصخرة 
يربز أمامنا ذاك االرتباط يف العقيدة بداية بني الشكل الثامين اخلارجي والـذي مل 

 انه ظهر يف بعض الكنائس لكن يظهر يف أي أبنية عامة إال يف الصخرة مع العلم
بروزه كان يف اجلزء الداخيل من الكنائس وقد ظهر هذا الشكل يف كل من كنيسة 

 .القيامة وكنيسة مريم عىل جبل جرزيم يف نابلس
الرمزية  قدموا الشكل الثامين كإطار خارجي للمبنى عرب، مهندسو عبد امللك

Z ] \ [ ! " # $ (النص يف القرآن  حلملة العرش اإلهلي حيث نقرأ

 . صدق اهللا العظيم)^ _ `
وبام أن معجزة املعراج ربطت ما بني السامء واألرض فان قاعدة عبد امللك مل 

 .تكن خمالفة للعقيدة
من خالل البحث عرفنا أن املنهج العلمي اهلنديس ملوقع معـامري ال خيـالف 

 .الفهم الذي يربط بني العلم والعقيدة



 

 ٤٠  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

بد امللك فان عقيدة اإلنسان هي التي جتعل له احلافز وكام فهمنا من أدبيات ع
 .كي يبني أبنية كبرية يعرب من خالهلا عن مضمون ما يؤمن به

 
كل يف داخـل اآلخـر مـشكلة  تتكون قبة الصخرة من ثالثة إطارات مركزية

 .ثالثة فراغات مركزية
املثمن يف حني ان اإلطـار املركـزي اإلطار بني األطر اخلارجية ظهر عرب الشكل 

تقريبا وهـذا القطـر احتـوى بداخلـه ) م٤٫٢٠(قد اختذ الشكل الدائري بقطر بلغ 
 .الصخرة املقدسة ويكون حاضنا هلا مشكال بذلك نواة ختطيط مبنى قبة الصخرة

 
 أربعـة منهـا مواجهـة )م١٫٣(هذا اإلطار يتكون من ثامنية أسطح سـامكتها 

 ويبلغ طول كل سـطح منهـا )جنوب - شامل، غرب-رشق(هات األربعة للج
، تقريبا مع وجود بعض اختالفات بالسنتمرتات بني أضالعها) م٢٠٫٥٩(حوايل 

 حاجز السقف الذي يبلغ ارتفاعه ء باستثنا)م٩٫٥(ارتفاع تلك األسطح حوايل 
ايل  وهبذا يصبح ارتفاع األسطح اخلارجية لقبـة الـصخرة حـو) م٢٫٦(حوايل 

 وكل سطح من هذه األسطح حيوي سبعة جتويفات تنتهـي بـأقواس )م١٢٫١(
نصف دائرية والتي ظهرت عرب الشكل املدبب بعد أن تم كسوهتا ببالط القيشاين 

 .يف العرص العثامين بينام كانت مكسوة يف النمط األول بالفسيفساء
بارتفـاع )م٢٫٥٥(الفجوه الوسطى من كل سطح احتوت عىل باب بعرض 

، تؤدي اىل داخل املبنى وعىل جانبيه ثالثـة شـبابيك مـن كـل جهـة) م٤٫٣٥(



 

 ٤١  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

وأطراف مجيع األسطح الثامنية مغلقة يف األصل أما األسطح األربعـة األخـرى 
 جنوب( و)جنوب رشق(  و)شامل غرب(و )رشق- شامل(التي تواجه اجلهات 

ا وكالمهـ،  قد احتوت مجيعها عىل سبعة جتويفات تـضم سـبعة شـبابيك)غرب
 .تنتهيان بأقواس متطابقة متاما


 

كل من كرسول وكارمن جانوا وغريهم ذكـروا أن مقـاس القطـر الـداخيل 
معتمدين عىل روايـة املقـديس ، لإلطار املركزي قد تم اقتباسه من كنيسة القيامة

لقرن العارش امليالدي وتطابق األقطار لكل من قبة الصخرة وقبـة أحد جغرايف ا
 .كنيسة القيامة

ولكن نيس أولئك الباحثني من أن قطر اإلطار الداخيل لقبة الـصخرة قـد حـدد 
وأن قطرها احلايل ، بداللة الصخرة الطبيعية املقدسة التي هي ذات إطار غري منتظمة

ث ال خترج الصخرة عن حدوده أو يكون يوافق متاما أقل قطر يمكن استخدامه بحي
ومن املؤكد أن هـذا القطـر قـد حـدد مـن منطلـق ، الصخرة ذاهتامن حة ااكرب مس

ومطابقـة ، الوضعية للصخرة املقدسة وليس مفروضا عليها بداللة ختطيط خارجي
القطر مع كنيسة القيامة جاء بمحض الصدفة ملوقع مساحة الـصخرة املقدسـة كـام 

خرج بخالصة مؤكدة تقول ان الصخرة املرشفة ووضعيتها كانـت ذكرنا ومن هنا ن
واألساس املحدد الذي انبثق وتبلـور عـن ،  يف ختطيط قبة الصخرةلالوحدة األص

 .هذا املخطط بشكل يتفق وطبيعة الصخرة والوظيفة التي ستؤدهيا



 

 ٤٢  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 
عامرية الرائعة والتي يعـود بعـضها حتوي قبة الصخرة عىل العديد من العنارص امل

 .إىل فرتات حضارية حيث تم جتميع هذه العنارص من مباين تعود لتلك الفرتات
 أبدعوا يف استخدام هذه األنامط حيث عملوا عىل مالئمتها مع لكن املعامريني

 .العنارص املعامرية اجلديدة التي برزت يف قبة الصخرة
يعنـي أن املهندسـني املـسلمني مل يكونـوا ان إعادة استخدام هذه األنامط ال 

لكـن ، قادرين عىل تصميم واستنباط أشكاهلم اهلندسية واملعامرية اخلاصـة هبـم
أمام الظروف التي رافقت بناء قبة الصخرة فكان ال بد من تقليل الفرتة الزمنيـة 

كـان ، يف عمليات اإلنشاء والتنفيذ إجياد قاعدة تقدم جتانس بـني هـذه األنـامط
 مـن األصـل ءج اىل قدرات إبداعية ضخمة يف معظمها كانت تفوق االنتشاحيتا

كذلك إجراء عملية مالئمة لتلك العنارص املصممة ضمن التخطيط السابق عرب 
 .التخطيط اجلديد وفرت كل من الناحية اجلاملية واإلنشائية عىل حد سواء

 
املبنى فتارة يقولون انه مبنى رومـاين أو بالرغم مما قدمه املسترشقون عن هذا 

فان تلك التقوالت مل تغري أي يشء يف املبنى ألنـه ال يوجـد ، بيزنطي أو ساساين
وهـذا يـشري اىل أن الـنمط ، مبنى يشاهبه عىل اإلطالق كان قـائام قبـل اإلسـالم

 .إسالمي املولد
روفـة أما حول ظاهرة االقتباس والتامزج بني احلضارات فكانت ظـاهرة مع

 املسلمني مل يعملوا عرب قاعدة االقتباس أو التقليد ألهنـا كانـت ولكن املعامريني
 .حمرمة عليهم وهلذا نسأل



 

 ٤٣  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 
ألن اإلنسان ال يزال يبني ضمن اإلمكانـات والوسـائل املتاحـة ، نقول كال

ن وان استخدام األعمـدة واحلجـارة مـن املبـاين بمواد متوفرة حمليا قدر اإلمكا
السابقة كان رضورة حتمية لرسعة إنشاء هذا املبنى وإجياد ذلك النقل املعـامري 
اجلديد يف بيت املقدس وكذلك إعادة استخدام هذه األعمدة واحلجـارة لـيس 
باألمر السهل ألنه حيتاج اىل جهد أكرب وقدرات إبداعية هائلة جلعل هذه املـواد 

 .وهذا ال يمكن ان نسميه اقتباسا، الئم ذلك التخطيط اجلديدت
والعرص الروماين ، احلضارة البيزنطية استخدمت بقايا مباين العرص الروماين

استخدم بقايا العرص اهلريودي الـذي اسـتخدم بقايـا العـرص اليونـاين ومجيـع 
 أمام هـذه الوقـائع نـصل اىل، احلضارات استخدمت بقايا احلضارات األخرى

موقف يقول لقد قـام املـسلمون بتطـوير وابتـداع أشـكال جديـدة ونـامذج يف 
التصميم والتشكيل اجلاميل الذي اتفق وعقيدهتم اإلسالمية والذي ظهر وكأنـه 

 .نمطا مميزا عن احلضارات السابقة عىل اإلطالق


 

فـان ، إذا كانت شبه اجلزيرة العربية مـن اإلسـالم واملـوطن األول لفنـه
خمتلف األقطار اإلسالمية أسهمت جـديا يف تطـوره وازدهـاره هلـذا كانـت 
احلضارة األموية أول مدرسة إسالمية قدمت الفـن التفـاؤيل الـذي بـرز يف 
، لوحات قبة الصخرة والذي كانت قاعدته تظهـر جتـاوز اإلنـسان وعـرصه



 

 ٤٤  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

فقدم لنا آثار التأمل والتفكـري اللـذين سـعى ، يز هذا الفن بكونه كاحلياةومت
الفنان املسلم ان يقدم من خالهلام اجلامل وتعطش هذا النمط اىل إبراز الصفاء 

 .واهلناء عرب نمط الزخرفة والنقش
لقد ظهر الفن اإلسـالمي يف احلـضارة األمويـة كمقدمـة ألبـرز أنـواع مـن 

 .صوصية من واقع النمط اإلسالمياحلضارات والفن له خ

 :ويمكن أن نقسم عوامل ظهور هذا الفن اىل ثالث عوامل

  والذي انبثق عن تلك البيئة التي هلا احلس واجلامل :العامل اجلغرايف .١

  برز يف خلق حس حضاري هلذا الفن :العامل التارخيي .٢

ر  من خالل أثر ظهور اإلسالم يف خلق فكر متيز بالـشعو:العامل الديني .٣
 .اإلنساين والنفحة الروحانية

الفن اإلسالمي يف القدس ظهر وكأنه مـصطلح عـرب عـن مظهـر حـضاريا 
وهـذا الـنمط ظهـر يف ، جديدا وذلك بتعبريه عن مظاهر احلـضارة اإلسـالمية

لوحات الفسيفساء التي ال زالت موجودة يف قبة الصخرة والتي تعرب عـن هـذا 
 .املدلول الثقايف

سيد ومل يتعامل هذا الفن فيام يتعلق باجلسد واملادة وهذه هذا الفن جتنب التج
 . األنامط متثل قاعدة الفن التجريدي او ما يسميه البعض بالتوحيدي

 :يمكن أن نقسم الزخرفة يف قبة الصخرة اىل ثالثة أقسام من هنا



 

 ٤٥  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 لوحة الفسيفساء   . أ
 نقش الصفائح الربونزية والذهبية  . ب

 مية زخرفة جسور الربط واأللواح الرخا . ت

املسترشقون اعتمدوا عرب حتليالهتم من قاعدة الفن اإلسالمي اعتمدت معيار 
 .املشاهبة ونحن نقول ان هذا الفهم خاطئ

ولكـل فـن فلـسفته ، أوال جتاهلوا ان لكل فن مفهومه اجلاميل الذي يعرب عنه
املسترشقون قالوا ان العـرب الـذين قـدموا مـن ، اجلاملية اخلاصة به والتميز هبا

، اجلزيرة مل يكونوا عىل دراية بتقنيات صب الفسيفساء وإبراز فنوهنـا ومجاليتهـا
وأسهب املسترشقون بقوهلم من ان الفن اإلسالمي غري قادر عىل حماكاة الطبيعة 
، يف حني ان لوحات فسيفساء قبـة الـصخرة خـري شـاهد عـىل حماكـاة الطبيعـة

هتا دلت عىل مجاليات فنية فيها الكثري من احلضارات الناجحة مع غريهـا فلوحا
 .من أنامط الفنون األخرى

هذه اللوحات الفسيفسائية قدمت قاعدة تدل عىل االستجابة بمقتضيات 
 :ىلااحلاجة اجلاملية التي هي إبراز احلياة وكأهنا متاع الغرور عمال بقولـه تعـ

  العظيم صدق اهللا )£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©! " # $ (
هلذا سعى الفنان املسلم اىل جتنب احلياة املادية الزائلة وتطلع عرب منهجـه اىل 
املطلق وقدم من خالل هذا املطلق القدرة عىل حتويل العنرص الطبيعي اىل عنرص 

 أي ان املؤمن )املاالهناية(زخرفة مجايل وكذلك قدمت هذه اللوحات تعبريا عن 
ا جعل هذا األسلوب فنـا بـالغ الدقـة فيـه درجـة يكرر باستمرار لفظ خالقه مم



 

 ٤٦  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

كذلك فقد قدمت هذه اللوحات العنرص التعبريي املتجه اىل متام املعنى ، اإلعجاز
والفنان قدم العنرص التزيني ألنه كان يتجه اىل احلس والتي مـن قاعدتـه جتنـب 

ل وهذا الفنان اظهر عرب أسلوبه من انه اختـار مـن كـ، الفراغ الذي يبرت اخلوف
بستان زهرة ومن كل زهرة ثمرة وحشد يف عمله كل العنارص البنائية والوحدات 

وعـىل ، الزخرفية والزخارف الكتابية التي أسهمت يف حتقيق إبداع فنـي أصـيل
الرغم من تعدد أنواع املواد وأشكاهلا وحجومها وعنارصها وتقسيم السطوح اىل 

لة مع غريهـا إال أن هـذا ساحات هندسية خمتلفة تزينها وحدات زخرفية متكام
والفنان املسلم قدم فكرة مل يقدمها فنان ، كامال يف حد ذاته التنوع قدم لنا عنرصا

 .احلضارة من واقع ترابط األشكال مع بعضها البعض عرب وحدة التنوع
ان الرد عىل ما تطـرق إليـه الكثـري مـن املستـرشقني حـول هـذه الزخـارف 

 األنـامط الفنيـة اىل الـساسانية والبيزنطيـة نسبوا هذه والرسومات نجد أهنم قد
والرومانية وغريها وهلذا وجدنا ان الرد عىل هؤالء من خالل أسلوب عمل فنان 

ان األعـامل جـزء (قبة الصخرة الذي يعمل من خالل قاعدة تربوية هامة وهي 
فلـو خـالف الفنـان ،  أي أن اإليامن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية)من اإليامن

 هذه القاعدة فقد يكون قـد اسـتخدم أسـلوب النقـصان وعنـدها ينـال املسلم
املعصية الن النقصان غري مألوف يف الفكر الديني اإلسـالمي كـذلك أسـلوب 

بل صناعته ، العمل يف قبة الصخرة قدم لنا صناعه ولكنها ليست صناعة النحت
 لنا أسـلوبا وهلذا فان فنان قبة الصخرة قدم، كانت عرب ابتكار الزخرفة الواقعية

أظهر فيه اخليال والظل ومـنحهام اللـونني األخـرض واألزرق واسـتخدمهام يف 
 .إظهار قطوف العنب التي أخرجها عن الساق من كل اجلوانب



 

 ٤٧  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

ما طرحه كل من بيشم وايالون وجربار حول مـنهج الفنـان املـسلم حيـث 
الطرح كـان  هذا الفن مل يعرض احلقائق ألنه مل يصل إليها فهذا نادعى هؤالء با

 .طرحا ميثولوجيا
هؤالء الباحثون مل يفهموا قاعدة نمط الزخرفة التي منهجها ارتقاء العقل يـدفع 

أمـام هـذه املـداخالت ، الفنان اىل مستوى التأمل والنظر والتفكري يف آفاق الكـون
 .يمكن ان نلخص لوحات الفن اإلسالمي يف قبة الصخرة عرب هذه الوقائع

تطورات الفسيفسائية والتي ال زالت موجـودة يف قبـة ان اغلب العنارص وال
الصخرة كانت ترمز اىل السامء واألرض واملوت والبعـث ويـوم احلـساب واىل 

كـذلك اسـتخدم الفنـان الـشكل املجـنح ، شجرة املياه أو نافورة احلياة واجلنـة
املرتبط يف اغلب األحيان مع التـاج وكأنـه يرمـز اىل املالئكـة يف الـسامء حيـث 

 .ون تيجانا عىل رؤوسهميضع
فهذه التطورات الفسيفسائية يف قبة الصخرة كانت تنبع من األفكار القرآنيـة 

وهلذا كان اخلليفة عبد امللك أوجد مدرسة فنية جديدة ، التي وردت يف كتاب اهللا
كمظهر عامي خالق ألنامط معامرية جديدة ثم إقامتها  عرب بناء قبة الصخرة التي

 قـال )الطواف(يف منطقة املسجد األقىص مؤرخ عبد امللك يف القدس وبالذات 
 .ان عبد امللك ارشف وتابع كل فكرة معامرية وختطيطه لقبة الصخرة

 
أقيم املسجد األقىص يف القرن الـسابع وكانـت العـامرة اإلسـالمية التفتقـد 

 .اليهودلتقاليد ذاتية كام يقول مؤرخو البيزنطيون وعلامء اآلثار 



 

 ٤٨  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

ان ادعاء بعض العلامء بأن النمط الكنيس هو النمط الذي صـمم يف املـسجد 
األقىص هو ادعاء مرفوض ألن نمط بناء الكنـائس كـان يعتمـد عـىل قاعـدتني 

 .األوىل إظهار املبنى باملقطع العريض أكثر من املقطع الطويل وأحيانا بالعكس
 واسع ومقطع طويل لكن خمططي املسجد األقىص اعتمدوا عىل مقطع عريض

يستوعب تلك األروقة واملداخل التي متثل هذه القاعات املفتوحة والتي برزت 
عرب وجود تلك الدعامت واألقواس التي محلت تلك األروقة والتي كان عددها 

 .يف النمط األول مخسة عرش رواقا
 خمطط املسجد األقىص ومع مرور الزمن أصبح القاعدة التي يقارن هبا مع بناء

املسجد األموي بدمشق كام تعامل املسلمون ، مساجد أخرى ومن هذه املساجد
مع هذا النمط مع املساجد التي أقيمت عىل مباين كانت ختص كنائس يف العرص 

إضافة اىل ذلك فقد تم إضافة أشـكال معامريـة للزينـة ألول مـرة يف ، البيزنطي
 عـرب حماولتنـا يف العرص اإلسالمي يف كل من قبـة الـصخرة واملـسجد األقـىص

 .التعرف عىل الكيفية التي أقيم هبا املسجد األقىص
املبنى قد تعرض للتغري واإلخفاقات عرب الفرتات التارخيية  من واقع أن شكل

كذلك فان البقايا التي تم العثور عليها كانت حتتاج ، التي مر هبا املسجد األقىص
تمـدنا هبـذه الدراسـة عـىل اىل دراسة وتقيم حتى يمكن التعامل معها لذلك اع

 .األنامط اهلندسية والزخرفية وربطها مع بعض
، من هذا األسلوب وصلنا اىل مفهوم يقول أن نقص املعلومة كـان مقـصودا

ولـذلك كـان وصـفهم ، حيث اهتم كثري من الكتاب واحلجاج تقـيم الـصخرة



 

 ٤٩  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

ة ولكننا نقول إن املسجد األقىص له مكانـة هامـ، للمسجد األقىص غري مكتمل
جدا وهذه املكانة ليست أقل من مكانة قبة الـصخرة التـي سـلط عليهـا علـامء 

 . الضوء واعتربوا أن الصخرة هي املسجد األقىصقاالسترشا
املؤرخون املسلمون الذين اعتمدوا اجلامليات وأنامط الفن التي ظهرت يف قبة 

ا عـن  املسجد األقىص بعيديوبق ،الصخرة وركزوا عليها أبحاثهم وإصداراهتم
 .دراسة أنامطه وبقاياه التي تعرضت ألكثر من سبعة هزات أرضية متالحقة

 
كـان ، كان هذا النمط يف عرص اخلليفة معاوية حيث تم إقامة مـسجد بـسيط

عبارة عن ساحة مغطاة بأجدع األشجار والنخيل واخلـشب وكـان سـقفه مـن 
الرحالـة ذكـروا ان موقـع ، الف مـصيلالبوص ومساحته كانت تتسع لثالثـة آ

املسجد كان قريبا من املسجد احلايل وكان يمتد رشقا باجتاه سور القدس احلـايل 
 .عرب الساحة املفتوحة والتي هي جزء من املسجد األقىص

 
مل يبق من مسجد عبد امللك سوى جزء من احلائط اجلنويب وقد اسـتخدمت 

لتي وجدت يف اجلهة اجلنوبية وكذلك نمط املسجد األموي يف دمشق تلك البقايا ا
 .الذي نعتقد ان نمطه اهلنديس واملعامري نسخة معدلة عن املسجد األقىص

البقايا التي وجدت يف الواجهة اجلنوبية مل يدمرها العباسيون حيـنام رسـموا 
 .م٧٤٧رضية عام املسجد األقىص بعد اهلزة األ

ا البقايا هي البوابة املزدوجة التـي كانـت تعتـرب املـدخل النقطة اهلامة يف هذ
 .الرئييس للمسجد يف اجلهة اجلنوبية



 

 ٥٠  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

 مركزيـة القـدس هلـذا فقـد تـم عبد امللك أراد أن يكـون املـسجد األقـىص
 .ختصيصه كي يكون نقطة التجمع والصالة اجلامعة

 بني املسجد عرب مقطع طويل أقيم عىل أقواس اصـطناعية سـامهت يف إقامـة
يف اجلهة الغربية كـان يوجـد سـبعة أروقـه واجلهـة ، البناء من مخسة عرش رواقا

الرشقية سبعة أروقة يفصل بينها الباب الكبري الرئييس وهذا البـاب عبـارة عـن 
رواقا حيمل القبة التي توجد يف وسط املسجد وعندما تعرض املـسجد األقـىص 

جزء من  ريب منه كاملة وبقي فقد تم تدمري اجلزء الغ)م٧٤٧(للهزة األرضية عام 
 .اجلهة الرشقية وبعض البقايا يف اجلهة اجلنوبية

 
من مرجتعة السجالت التي زودنا هبا املؤرخون والتي مل نجد فيها رشوحات 

لكن ما قدموه كان عبارة عن ، حول األنامط املعامرية التي مر هبا املسجد األقىص
 .ل متت يف كل من الصخرة واملسجدأحداث وأعام

عرب هذا البحث اعتمدنا عىل دراسة األنامط األثرية التي قدمتها احلـضارات 
 .اإلسالمية عرب الفرتات التي كانت هبا القدس

 . بعد ان سقطت الدولة األموية)م٧٥٠(العرص العبايس يف القدس عام 
هذا املؤرخ عاش ، املؤرخ املسلم جالل الدين املهدي الذي هو مؤرخ عبايس

 من  وقدم تفاصيل عن ساحة املسجد األقىص)م٧٨١-م٧٧٥(يف القدس ما بني 
واقع طوله وعرضه املهدي عرب مؤرخه ذكر ان نقل مركز اخلالفة من دمشق اىل 

 .ترك القدس بعيدة عن التأثر باحلدث، بغداد



 

 ٥١  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

بته اهلزة اخلليفة العبايس املهدي هو الذي قام ببناء املسجد األقىص بعد ان رض
األرضية التي حصلت يف القدس ومما الشـك فيـه فقـد كـان هنـاك كثـري مـن 

فان بريشم فحص كل األقواس واألعمدة ، الرتميامت يف منطقة املسجد األقىص
والدعامت التي كانت تربط بني هذه األنامط ولكن ما قدمه كارمن جانو أكد أن 

انت غري متطابقة وهذا ما دل املسافة بني كل من األعمدة واألقواس والدعامت ك
 .عىل أن العباسني تعاملوا مع البقايا األموية ورمموا ما أمكن ترميمه

 
اجلغرافيون الذين حتدثوا عن املسجد األقىص يف فرتة القرن العـارش وحتـى 

 .لمسجد األقىصالقرن الثاين عرش هؤالء اجلغرافيون قدموا وصفا ل
، يعترب املسجد األقىص أكرب مسجد يف العامل اإلسـالمي بعـد مـسجد قرطبـة

 )م٤١٠٠(يتمتع املسجد عرب أبعاده امللحوظة والكبرية حيث يمتد عىل مـسافة 
وهو أكرب بضعفني من كنيسة القيامة وأكرب بالثلث من كنيسة املهد التي بنيت يف 

 .مدينة بيت حلم
ــى املــسجد يــصل  وهــذه )م٥٥( وعرضــه يــصل اىل ) م٨٠( اىل طــول مبن

 .القياسات ال تشمل املباين امللحقة باملسجد
 نتيجة هلذه املتغريات قمنا بأعامل مساحة تامة ملرافق املسجد 

 :جدنا عددها ثالثة عرش مرفقا هياألقىص فو
  القاعة الوسطى -٢    الواجهة الرئيسية-١



 

 ٥٢  مقدمة- العامرة اإلسالمية 

  قاعة القبة -٤   القاعات اجلانبية -٣
  مسجد الربعني -٦  مسجد عمر  -٥
  مسجد النساء -٨   حمراب زكريا -٧
  املتحف اإلسالمي -١٠   مسجد املغاربة -٩

  التسوية الرشقية -١٢   األقىص القديم -١١
 . القاعات يف اجلهة اجلنوبية-١٣

وهبذا نكون قد قدمنا مداخلة حول األنامط املعامرية التـي أقيمـت يف منطقـة 
يومنا هذا مع العلم أن املتغريات التي متت كانت مـن أثـر املسجد األقىص حتى 

 .م١٩٢٧اهلزات األرضية التي رضبت القدس وفلسطني وكان آخرها عام 
 هذه الرتميامت واإلصالحات قدمت لنا التفاصيل اهلامة عن املسجد األقىص

 .ومرافقه عرب ساحاته العليا والسفىل

���� 
 



 

 ٥٣  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 


 
تكمن األمهية يف طرح هذه البحوث ملناقشة األنامط التي حتتوي عىل جمموعة 
من الكتابات واملعلومات، إحدى هـذه األنـامط هـي فسيفـساء قبـة الـصخرة 

، أقمنـا عـىل أرض فلـسطني رصح العدالـةمن خـالل تلـك األنـامط ، املرشفة
 .وتعاملت األمة مع حمدثات األمور

لو أجرينا مقارنة بني ما كان يف ذلك العرص وما نحن فيه اليوم نجد ان القوة التي 
ولو سلمت األمة بـاملتغريات ملـا /كانت حتكم فلسطني هي اقوي من القائمة اآلن 

ني عامـا حـرم املـسلمون مـن فعىل مدى تسع كان هناك صخرة وال مسجد أقىص،
الصالة يف املـسجد األقـىص أو حتـى زيارتـه وحتـول كـال مـن املـسجد األقـىص 
والصخرة إىل مقرين من مقرات الصليبني حيث أصبح املسجد األقىص مقرا مللـك 

 .والصخرة أصبحت كنيسة لفرسان اهليكل، الصليبني فريدريك وبودوان
ولكنها بقيت ، لصخرة من الداخلأجرى الصليبيون تغريا جذريا عىل مبنى ا

لكن الصخرة مل تعرف بخصوصيتها إال من ) املوريا(وليس كام قالوا إهنا صخرة 
 .معجزة املعراج واألقىص من معجزة اإلرساء

لقد كان املعامريون السوريون من امهر الشعوب يف صناعة الفسيفساء وصبها 
قـد كانـت هنـاك مدرسـة وذلك تم من خالل دراستهم للعامرة البيزنطية هلذا ف



 

 ٥٤  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

سـورية متخصـصة بالفسيفــساء ويمكـن القـول أن هنــاك رشكـات ومــصانع 
 .متخصصة يف الفسيفساء

عىل كنائسها وقـصورها أنامطـا  من أهم املدن التي عمل هبا السوريون وبنوا
 – غـزه – األديـسا –من الفسيفساء يف الفرتة التي سبقت اإلسالم هي أنطاكيـا 

 لس كذلك مدينة اللد  ناب– بيت حلم –القدس 
ن أنامط الفسيفساء يف عكتبه املؤرخون املسلمون  هلذا لو حاولنا أن نناقش ما

الصخرة واملسجد األقىص ابتداء من القرن السابع حتـى هنايـة العـرص العـثامين 
فسوف نجد أن الرشوحات واملداخالت حول هذه األنامط قد بدأت من القرن 

كتب عن الفسيفساء هو املؤرخ اخلليل بن أمحـد وكان أول من ، يالدياملالثامن 
عرب ما ذكره عن الفسيفساء حيث عرفها بأهنا مادة مصنوعة من ، ) م٧٩١عام (

الزجاج واحلجارة الصغرية التي يتم صفها مـع بعـضها وبـذلك متـنح املـشاهد 
، شكال هندسيا مهام، عرب ألوان متعددة تعرب عن خصوصية التلـوين والتكتيـك

 . التي كانت تظهر يف تلك اللوحات مها الفيض والذهبيأما األلوان

 
كتب عن الفسيفساء يف القرن التاسع وذكر أن الوليد بن عبد امللك كتب إىل 
عمر بن عبد العزيز الذي كان حاكام للمدينة املنوره طالبا منه أن يبـدأ بتجديـد 

ي أن الوليـد عـرب ويذكر البلـدهر، ل اإلصالحات عليهاوادخ، املسجد النبوي
لديك املال والفسيفساء والرخـام واين مرسـل ( رسالته إىل عمر بن عبد العزيز

 .)إليك ثامنني روميا وقبطيا وهم من مواطني سوريا ومرص



 

 ٥٥  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

قدم القصة عن مسجد املدينة بطريقة اتفـق هبـا مـع )  م٨٧٤(اليعقويب سنة 
 :الواقدي حيث قالوا

وهي مدينة تقع بالقرب من ) املقصود روميهرم و(ان الوليد أرسل إىل إمرباطور 
 يف   فقد طلب الوليد من اإلمرباطور انه يريد إصالح جامع الرسـول–العراق 

املدينة املنورة ويريد مساعدته وبذلك أرسل اإلمرباطور إىل الوليد ألـف مثقـال 
من الذهب ومائة عامل من املختصني بأعامل الفسيفساء وأرسل الوليـد بـدوره 

وقد انتهـى العمـل ، واد والعامل إىل عمر بن عبد العزيز إلصالح املسجدهذه امل
 . هجرية وهو عرص الوليد٩٠أي يف سنة )  م٧٠٩-٧٠٨(سنة 

وكان قد اشرتاها ، عندما هدم الوليد الكنيسة التي بنى عليها املسجد األموي
بـوك أ(وجدت هذه الروايات حوهلا أوهلا ملك اليونان كتب إيل الوليد ذاكرا له 

 ويقصد به عبد امللك قد وعد برتك الكنيـسة بـدون اعـامر وهلـذا أجـدك قـد –
وإذا أكملت ذلك العمـل فأنـت ، إذا صح ذلك فانك عىل خطأ، سويت أرضها

 .)  االتفاقضكمن ينق
عن نواة الفسيفساء وترميم جامع املدينة حيث  حتدث) ٨٩٥(وري سنة نالدي

  :قدم لنا هذا النص
يرك اليونان بأنـه قـرر تـرميم املـسجد النبـوي للمدينـة الوليد كتب اىل بطر
هلذا فقـد أرسـل البطريـرك إليـه أمتـارا مـن الفسيفـساء ، وطلب املساعدة منه

، وقد أرسلها الوليد اىل عمر بن عبد العزيـز، وهو وزن العملة) وشق(وأربعني 
 قد أراك(عندما دمر الوليد الكنيسة ملك رام كتب له ) م٩٠٣(ويقول ابن الفقيه 



 

 ٥٦  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

دمرت الكنيسة التي وعد أبوك برتميمها اذا صح ذلك فاين أطالبك أن تلتزم بـام 
 .)٢٣٤(كر صفحة اهذا النص ظهر أيضا يف ابن عس) أقره أبوك

 ان الوليد بن عبد امللك أرسل الرسـالة اآلتيـة اىل :قال) م٩٠٣(ابن روسته 
يف املدينـة  نحن نرغب برتميم مسجد رسول اهللا ( :إمرباطور رام هذا نصها

وكان ، أرسل إليك عامل وفسيفساء لذا كان اجلواب، طالبا منه املساعدة) املنورة
عدد العامل عرشين عامال والبعض قال أرسل إليك عرشة عامل وهم أحسن من 

ألف دينار أيضا أرسل عددا من السالسل ) ٨٠(مائة وكمساعدة أخرى أرسل 
 .التي كانت تستخدم يف تعليق القناديل

فقـد قـدم ،  م ٩١٥سنة ) الطربي(مؤرخنا الكبري ومفرس القرآن الكريم أما 
 عن حممد عن موسى بن أيب بكـر -:احلادثة كام يفعل برواية احلديث حيث قال

 ) هجرية ٨٨(عن صالح بن كيسان أنه يف عام 
 يف املدينة املنورة  م تعرض جامع رسولنا ٧٠٧املصادف شباط من العام 

 .اىل اهنيار
أرسل اىل صاحب رم معلام إياه بأنه أصدر أمرا بالبدء بإصالح وترميم الوليد 

اآلخر بدوره أرسل مائة ألف مثقـال ، املسجد وطلب من صاحب رم املساعدة
وقد مجع هذه ، من الذهب ومائة عامل من العامل املهرة وكميات من الفسيفساء

تـي دمـرت الكميات من الفسيفساء من مواقع عديـدة مـن املـدن البيزنطيـة ال
 .وأرسلها اىل الوليد الذي بدوره أرسلها اىل عمر بن عبد العزيز

وسوف نكمل رأي املؤرخني العرب بعد القرن العارش لنرى أين هي املرجعيـة 
والتي دلت عىل ، التي اعتمدوها هلذه احلادثة التي أوردها عدد من املؤرخني العرب



 

 ٥٧  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 واملـسجد احلـرام  الرسول يشء فإهنا تدل عىل أن األمويون قد اهتموا بمسجد
 .وهو الرد عىل أولئك الذين اهتموا األمويون بأهنم قد أمهلوا البيت احلرام

مصادر املسترشقني هي التي أوردت لنا تلك القصص حيـث سـيكون ردنـا 
 ٧٢الوليد هو الذي بنى الصخرة املرشفة عـم ، بواقعة مهمة عىل تلك الدسائس

وهـو الـذي بنـى  لفسيفساء يف الـصخرة،هجرية يف عرص والده وقد استخدم ا
املسجد األقىص قبل أن يبني املسجد األموي يف دمـشق مـستخدما الفسيفـساء 

ــداخل، ــال  بال ــساعدة بامل ــب امل ــصل ويطل ــد يت فهــل يمكــن ان يكــون الولي
وهو صاحب األرض التي نـصنع فيهـا الفسيفـساء وهـو خليفـة  والفسيفساء،

أيـضا  اكـرب املواقـع يف دولـة اخلالفـة؟الدولة التي كان خراجها يكفي لتعمـري 
الغرابة يف هذا الـدرس كيـف يقبـل الوليـد بـان تـستخدم فسيفـساء القـصور 

وليـت  والكنائس باملسجد النبوي الرشيف كل هذا سنرد عليه يا خليفة أالمـه،
هذه أالمه تعرف كم كنت أهيا الوليد ومن غيظ هوالكو فقد اخرج من القرب جثة 

ليـت  بعد ان فتح قرب معاوية وقرب أبيك ومن ثـم قـربك،أخيك هشام واحرقها 
إين إذ أقـول ذلـك فقـد زرت تلـك  هذه االمه تزور قربك وقرب أبيك ومعاوية؟

املقابر والتي وجدهتا قبورا بسيطة وهي مبنية من اللبن وال ترتفـع عـن األرض 
نت تعاملت مـع الـرشيعة فأكم كنت يا وليد اكرب من احلدث   سم،٤٠أكثر من 

مـه مـن يقـول ألاإلسالم ومها اللذان يدفعان عنك واحلمدهللا الذي يف هـذه وا
يرمحك اهللا يا وليد رحم أباك ورحم موتى أمه املـسلمني أمجعـني وسـنقدم أول 

 . القصة والقصة األخرىاالذين قدمو



 

 ٥٨  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

مرص، ولذا طرح بحدد من يعمل بالفسيفساء هم اليونان واألقباط ) رميون(
 يف صفحة "العبد"لكن هذا ظهر يف كتاب  سوريا ومرص،إرسال ثامنني عامال من 

 –م األمري املـؤمن ٨٦٠ هـ أي ٢٤٦، حيث يقول يف سنة ١٦ – ١٤ – ١١ – ٧
 جعفر املتوكل اصدر أمرا بإصالح مسجد املدينة املنـوره وأرسـل إىل –املصدق 

 . هـ٢٤٧ ك اإلصالحات قد انتهت عاماك كميات كبرية من الفسيفساء وتلهن
عن تعاون بطريركية البيـزنطيني كـان ) اليعقويب(شارة التي ذكرها ولكن اإل

لكن الواقدي أعاد لنا  .وهي حتدثت عن مسجد املدينة م٨٧٤ تاريخ ذكرها سنة
املساعدة والذي أرسل ألف مثقـال ) رم( رواية الوليد الذي طلب من صاحب

ها إىل عمر من الذهب ومائه عامل من املختصني بأعامل الفسيفساء والوليد أرسل
 .بن عبد العزيزا

عضو املتحف العريب بالقاهرة حتدث من خالل قيامه برتمجة بعض : جاستون
لذا أجده قد اعتمد قـصة الواقـدي  مؤلفات املؤرخني املسلمني إىل االنجليزية،

 .أيضا املسترشق
يف كتابة املرتجم العني والذي نقـل عـن املقريـزي يف صـفحة ) جاين جوز(
فهم كانوا يقرأون لنا وعندما جيد خالفا برسد  عمل املسترشقني، أيضا نقيم ٤٩٦

بعض األحداث يركزوا عىل أضعاف الرواية وصدق املؤرخ ألنه باألصل اعتمد 
 .عىل مؤرخ أخر ونقل عنه بأمانه

 ،من كل ما تقدم نجد اختالفا بطرح الرواية حول قصة مسجد الرسول 
هلذا وجدت من  ن الصخرة واملسجد،ولكن مل يذكر لنا املؤرخني العرب شيئا ع
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 واجبي أن انطلق وأعالج تلك األحداث بأسـلوب جديـد وقـراءه مستفيـضة،
شارحا مواقف وآراء الباحثني الذين كتبـوا ونـرشوا أبحاثـا اعتمـدت لتكـون 

 .مرجعا لألحداث
 يقول بعد أن قـرأت كـل اآلراء "فنسنت"احد املسترشقني والذي يدعى 

اين اعتقد أن الطربي كان أدق املؤرخني الذين كتبوا التي حتدثت عن القصة ف
 .عن هذا املوضوع

ويضيف هذا الكاتب من أن الطربي قدم نظاما هاما لعلم التاريخ اإلسالمي 
 .من خالل طرح احلدث التارخيي أكثر من القصة

لكن هذا املسترشق مل يعالج طرح الطربي من الناحية املوضـوعية بـل قـدم 
كذلك قال عن الطربي انه لـيس  .دث الذي صنع التاريخفكرة الطربي عن احل

عربيا بل فارسيا وهو قد عاش يف بالد فارس والعراق وقال لن يتعامل الطربي 
مع اخلالفة بل بقي عىل موقفه من كتابه التاريخ ورشح علوم احلديث ويقول انه 

فـسري  الذي ذكر بأنـه مل جيـد يف ت" بارت اولد "قرأ رشحا عن الطربي من قبل 
الطربي وجملداته التارخيية أي تعليق وذكر للفسيفـساء اخلاصـة بقبـة الـصخرة 
ويضيف بان العباسيني منعوه من الكتابة عن الـصخرة واملـسجد األقـىص الن 

 .الذي بنامها هو عبد امللك بن مروان
من هذا الواقع فنحن نقدم وثائق قيمة عن تاريخ الفسيفساء يف بالد الـرشق 

فسيفــساء مــن زجــاج  " جوستنــسان " عــرص اإلمرباطــور وســوق نبــدأ منــذ
وأرضيات رخامية ملعت يف سوريا زخرفت هبذا النمط كنـائس وقـصور أيـضا 
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تطور األمر إىل بيوت خاصة وهذا ظهر يف القدس وروما حتت حكم القيـارصة 
حتى اآلن الفسيفساء غري معروفة يف بالد فارس ولكن فن الرسم الزيتي عرف 

لكـن  وذلـك بعـد أن هـزم هرقـل الفـرس، القرن السادس،هناك يف منتصف 
املقـديس   والذي عرف هبذا االسم ألنه من القدس،" املقديس"اجلغرايف العريب 

ذلك العقل املفتوح الذي قدم الكثري من الوثائق واملعلومات عن كل األماكن التي 
م ، حيث ذكر كيف غادر البيزنطيون الـبالد، ولكـنه٩٨٥زارها وقد كتب سنه 

 تركوا لنا املواد والعامل وقال ان كل الذين عملوا يف الصخرة كانوا من سـوريا،
قدم لنا املقديس هذا احلادثة بان ترميم وإصالحات جرت باملسجد احلرام يف مكة 

فقد تم تلبيس اجلدران بالفسيفساء والعامل احرضوا من كل من  من قبل املهدي،
ثناء تأدية فريضة احلج اىل مكة وميزة ذلك لقد قدم لنا رحلته أ مرص وسوريا ايضا،

اجلغرايف انه مل يقدم أية معلومة كتبها غرية، بل نجد انه قدم اجلديد يف كل أبحاثه 
إذا اعتمدنا ما حتدث عنه املقديس فهذا يؤكد أن الوليد واألمويني مل يكونوا بحاجة 

الفسيفـساء  وهم املصدر الرئيـيس يف تركيـب " رم "اىل استرياد عامل من ملك 
  .وصناعاهتا حيث كانت كل من سوريا ومرص حتت حكم اخلالفة

) البيت(أرضية الصخرة :املقديس قدم لنا هذا النص عن الصخرة حيث قال
قد لبست من الداخل واخلارج بالرخام والفسيفساء ) منطقة(وجدراهنا مع القبة 

 .بعد هذا الرشف انطلق الوليد ليبني املسجد األموي يف دمشق

، بة الصخرة املرشفة متثل موقعا من املواقع التي أقيمت عىل أرض بالد فلسطنيق
 األمة عىل لسان رسولنا حممد هبا  الرحال ما أمر اهللا هشد إليها الرحال هذتلكي 
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ومن هذا املنطلق تعامل ،  بان يقيموا املسجد عىل هذه األرضةحينام أمر به قادة األم
 .) قبة الصخرة(ناء الصخرة أي باملعنى اهلنديس عبد امللك مع الوقائع فبدأ بب

قبل ان يبنى املسجد هل كان عبد امللك حقا ينفذ األمر ويبني قبـة الـصخرة 
 هل حقا أننا ؟لتكون الشاهد عىل هذه األمة من حيث األمر اإلهلي بشد الرحال

هل  و؟ األمور بمحدثاهتاى هل حقا أننا نر؟بدأنا بفقدان االنتامء اجتاه الشواهد
 حقا أننا نقيم عىل هذه األرض األنامط التي تربط بني الدنيا والدين؟

لكن كل هذه التساؤالت تدفعني اآلن ألن أقدم بحثا جديدا عـن الـصخرة 
وهذه الفسيفساء التي كانت تزين واجهاهتا الداخلية واخلارجية وان كان كل من 

 إال أن يـسجل ىي يـأببل ان التـاريخ الـذ، عبد امللك والوليد مل خيشيا التاريخ
األحداث هلام وان كان الوليد قد فكر واستجمع التفكري بأن يطلق عىل إيليا اسام 

وهذا االسم سبقه اسم ، قبل أن يكون هلا اسم القدس) بيت املقدس(جديدا هو 
حيث كان يـذكر ، كتب يف الرسائل املتبادلة بني دار اخلالفة وإيليا حول القدس

حقـا لقـد كانـت ) القـدس(املقدس ومن ثم سـميت املسجد أي األقىص بيت 
 تسوى بأسسها وليس ربل كانت األمو، معطيات األمة باألسس وليس باملرحلية

باخلطوات وال بالرشعية الدولية وخري دليل ما قام به املعتصم فلـو تعامـل مـع 
الفرنجة باملعطيات لكان قد كتب رسالة يطالب فيها باإلفراج عن الفتاه وعودهتا 

 . بيتها وأهلهااىل
واألسس تقيض بأن أي فرد من هذه األمـة ، لكنه رفض وتعامل مع األسس

وال  والدولة التي ال حتمي مواطنها، يوازي اجلسد الذي جيب أن حيفظ له العهد
فاملواطن عىل ، وهذا هو حالنا هذه األيام، هي دولة آيلة إىل السقوط، تعتربه قيمة
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وحتى ، عيش عىل أرضه كبقية شعوب العاملأرض فلسطني ليس له احلق يف أن ي
 والكثري الكثري من املعـاين ةتأيت الرشعية الدولية وحقوق اإلنسان والديمقراطي

ألن احلـق أن تبنـى عـىل هـذه ، قد رفضها الوليد وعبد امللك وتعامال مع احلـق
واألمانة هي الشواهد ومن يشهد لألمة غري مـا شـيدته وخـري ، األرض األمانة

 هذا التحليل أن األهرامات ما تزال حتـى اآلن تـذكر بأهنـا فرعونيـة دليل عىل
هل يريدون منا أن ننساك فأنت يف القلب ومن يكن موقعه يف  ؟فكيف بالقدس

وان ، والروح هي العلم الذي به سمت هذه األمة، اجلسد كالقلب يبقى الروح
ول كانت الفسيفساء يف عرص اإلمرباطـور قـسطنطني قـد أصـبحت الـنمط األ

والعلمي واحلضاري الذي كان حيلم به كل إنسان ثري أو غري ثـري أن حيـصل 
عليه لذلك نجد أن الفسيفساء التي زينت كنيسة القيامة متت يف عرص قسطنطني 

ومـن قـصص مـورال اسـتنبط مؤرخنـا ، وان كان مورال هو صانع الفسيفساء
ولكـن ، ساألحداث التي حتدثوا عنها بشأن كل من الصخرة واملـسجد والقـد

وحتـدث عـن ) ٢٣٤(كنائس اديسة أي ارمة قـد ذكرهـا املقـديس يف الـصفحة 
الفسيفساء التي كانت تزينها أيضا من خالل بحث جديد قدم من بعثة فرنـسية 

 يف طور عابدين برتكيا وتلك الكنائس ) مار جربيل(زارت قبل عام كنيسة 
الكنيـسة حيث وجدت بقايا من فسيفـساء مـورال يف هـذه ، ختص الرسيان

 .وهذه أيضا ما هو مشابه لكنيسة السيدة كاترين املوجودة يف طور سيناء
من خالل ما قدمنا من معلومات حول هذه األنامط يف الكنائس نطرح سؤاال 

هل كان هناك تـشابه بـني الفسيفـساء التـي كانـت قائمـة يف الكنـائس وبـني (
 ؟الفسيفساء التي استخدمها املسلمون يف قبة الصخرة
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يكن تشابه اال بطريقـة الـصناعة والتـسمية لكـن بـاأللوان والتعرجـات مل 
 ومفهوم كان يوجد اختالف كبري بـني هـذه الـصناعة يف كـل مـن ،والزخارف

أيـضا هنـاك خـالف كبـري يف اسـتخدام هـذا ، احلضارة البيزنطية واإلسـالمية
البيزنطيون استخدموا الفسيفساء كنمط صب عىل األرضيات واستخدم :النمط

قاعات واألماكن العامـة لكـن املـسلمني اسـتخدموه يف األقـواس والقبـب لل
لكن لألمهيـة وجـدت أن أول بنـاء إسـالمي أقـيم واسـتخدمت ، والواجهات

ومن ثم استخدم يف بناء ، الفسيفساء به كنمط هو قبة الصخرة واملسجد األقىص
 مكة املكرمة حينام بنى املسجد احلرام يف) املهدي(املسجد األموي لكن ما قام به 

حيث قام بتغطية الواجهات اخلارجية بالفسيفساء وبكل تلك املواقع فان الذين 
 .) متلكس(قاموا بتلك األعامل هم من مرص وسوريا وقد أسموهم 
قد متت عندما ) الصخرة(ما ذكره املقديس عن هذه احلادثة من أن الفسيفساء 

مجله املقديس حـول الفسيفـساء قام الوليد هبذا العمل يف مسجد املدينة لكن ما أ
واستخدام املسلمني هلا أتاح لكثري من املسترشقني االسرتسال برسد قصة ملـك 
رام الذي ألزم نفسه بأنه أرسل للوليد ثامين عرشة سفينة حمملة بالذهب والفضة 

ويف احد كنائس الرسيان وجـدت بقايـا مـن ، وهي قادمة اىل الوليد من قربص
ر ابن الفقيه يف القرن التاسع ميالدي وبني هذه األحداث فسيفساء مورال كام ذك

حوايل أربعة قرون ويف زاوية أخـرى حتـدث عـن أن الوليـد طلـب مـن ملـك 
كر الذي ظهر يف القرن الثاين عرش حيث ذكر اكذلك كتب عنها ابن عس، اليونان

،  يف جملده عندما أراد الوليد بن عبد امللك أن يشيد املسجد النبـوي١١٦٠سنة 
 وطلب منه أن يرسل ةكان يريد الكثري من العامل لذلك كتب إىل إمرباطور بيزنط
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عامل رومي من أجل أن يبني مسجدا وقال الوليد يف رسـالته هـذا ) ٢٠٠(اليه 
إذا مل تلبي طلبي فسوف أقتحم بالدك ، املسجد الذي بني سيكون خري ما انشىء

لتـدمري تلـك التـي يف بجييش وسأدمر الكنائس التي يف طريقي ويـشمل هـذا ا
اإلمرباطور أراد عدم تقديم هؤالء العامل ألنـه مل يكـن يريـد أن يبنـي ) اديسه(

 الكنيسة لذلك كتب هذه الرسالة اىل الوليـد ضالوليد املسجد األموي عىل أنقا
 تكر وتقول اعتقد أن أباك قد فهم وأرسلت إليـه وبالـذااحسب نص ابن عس
نت الذي فهمت ما أردته فاين سوف أرسـل لكن اذا كنت أ، حول تلك الواقعة

كر قد عرض هذه احلادثـة مـن اومن املراجعة وجدت ان ابن عس، إليك العامل
 .خالل قصتني حماطة بمحراب من الرصاص

وأضاف ابن جبري هذا العمل الذي قام به الوليد غري نمط الكنيسة وتعامـل 
 احلـضارة ومـن عواقـمعها لكي تكون بناء تراثيا أقام عليه مسجدا ليشهد عـىل 

 رشقي مدينة دمشق توجد قريـة تـدعى بيـت الهيـة -:واقع االسترشاف قالوا
 وتوجـد هنـاك كنيـسة مزخرفـة بالفسيفـساء – وفيها ولد سيدنا إبـراهيم 

أرضيتها مبلطة بالرخام الذي يمثل مجيع األلوان ويذكر مهارة العامل السوريني 
ت تلـك املالحظـة التـي ذكرهـا باملطالعـة وجـد، بصناعة الفسيفساء والرخام

م ١١٥٤اإلدرييس أرخ يف فرتة ، ولكن ليس عن الفسيفساء يف سوريا، اإلدرييس
وحتدث عن نقل الفسيفساء من عرص الدولـة البيزنطيـة اىل الدولـة اإلسـالمية 

هلـذا -:أي قرطبة يف األندلس وكام يقـول اإلدريـيس اجلامع الكبري يف كوردوفا
 بعض الكتابات ومن واقع هذا املسجد الذي يمكن املسجد حمراب مجيل وعليه

واملقصود الفسيفساء بلوهنـا ، وصفه بأنه حتفة من التحف املصنوعة من الذهب
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الذهبي والتي أرسلت من ملك القسطنطينية اىل عبد الرمحن الغافقي، يف األعىل 
 باللون الذهبي عىل الفسيفساء التي كانت قائمة) لبست(كانت كتابتان كل منها 

 .عىل األقواس أيضا مع وجود كتابات عىل تلك الفسيفساء ذات اللون الذهبي
عن اإلصالحات ) ١٢٢٥سنة (يف القرن الثالث عرش حتدث ياقوت احلموي 

الياقويت الذي بينه وبني الوليـد حـوايل ،  يف املدينة املنورةيف مسجد الرسول 
 مـساعدته مـن سبعة قرون حتدث عن قصة الوليد حينام طلب من ملك روميـه

أجل بناء مسجد املدينة وهنا أجد غرابة يف قصة ياقوت احلموي حيث يقول أن 
وأربعني قبطيـا وأربعـني ألـف مثقـال مـن  امللك أرسل اىل الوليد أربعني روميا

الـروم واألقبــاط هـم مــن املهتمــني ، الـذهب وألــواح كثـرية مــن الفسيفــساء
 .بالفسيفساء وهذه قصة أخرى تعالج املرجعية

ذه الرواية إذا قورنت بام قدمه البلدهري نجد فيها الغرابة اذ يمكن القـول ه
حيـث أن اخلليفـة ، بأن ياقوت يصف ملك الروم وكأنه حـاكم املدينـة املنـورة

يطلب منه أن يشارك يف عمل يريد املسلمون القيام به لكن ما قال يـاقوت عـن 
زنطي كي يرسل إليه مائتي املسجد األموي من ان الوليد كتب اىل اإلمرباطور البي

فنان من عامل الفسيفساء ألنه يريد ان يبني جامعا يف دمشق وإذا مل حيصل عىل ما 
 .طلب فسوف يغزو البالد ويدمر الكنائس وأشياء أخرى

املسلمون رفض خليفتهم عمر بن اخلطاب أن يصيل يف كنيسة القيامة فكيف 
 ؟يمكن ان يدمروا أماكن العبادة

 ما قدمه املعامري حول زخرفة الصخرة ونمطها هو الوثيقة ويمكن القول أن
عامري هي العمل الوحيد واملهم يف كتابة املويمكن أن تكون مالحظات ، املهمة
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ويقول حول بناية الصخرة أن الرخام األبيض كان يغطي مسافة ) ١٤٠(صفحة 
هـذه و، سبعة أذرع والسبعة الباقية كانت مغطى بالفسيفساء ذات اللون الذهبي

الفسيفساء كانت متثل النباتات املختلفة ومن أغىل الفسيفساء كان هنـاك جـدار 
ولكن من نوع خيتلـف  هذا اجلدار مغطى بالفسيفساء، ارتفاعه أربعة أذرع أيضا
وكانـت توجـد أربعـة ، أنه كان يغطـي الواجهـات، عن ذالك الذي حتدثنا عنه

 .من الذراع١٥٫٦رتفاعه والباب الذي كان يف اجلهة اجلنوبية كان ا، أبواب
 أمجـل تالوليد رأى ما هو قائم يف سوريا والتي هي ارض مسيحية وهنـاك كانـ

الكنائس وهي التي كانت تبهر اإلنسان بجامهلا وأرضيتها من الفسيفساء وقد دخل 
ومن هنا فقد اهتم الوليـد بـأن ) كنيسة اهللا(هذا النمط من باب واسع وأعطى مثال 

لقد نقل هذه الفكـرة مـن ، ل صاحلا الستخدامه يف املساجديكون هذا النمط اجلمي
  .الكنيسة وقد استخدم الوليد هذا النمط ليكون أمجل يشء ظهر يف عرصه

يـذكر أن املـسجد  و)االوديسيا(الرحا حتدث عن الفسيفساء املوجود يف كنيسة 
دينـة كان ذلك بمثابـة زاويـة مـن زوايـا امل و بني يف اجلهة اجلنوبية الرشقيةاألقىص
الواجهات اخللفية كانت مزينة  ،الذي كان أمجل بكثري من املسجد األموي  واملقدسة

أيضا يذكر أن مسجدا يف عامن كان يقع يف هنايـة الـسوق ) ١٧٥( صفحة -الرحا–
 كل هذه األحداث التي كتب عنهـا بفـرتات متـأخرة مل .كان مزخرفا يف الفسيفساء

 .ط هامه لرتويج أفكارهم من خالهلاأن استخدموها نقا ويعتمدها الباحثون
الوليد بن عبـد امللـك أرسـل سـفريا إىل ملـك :  م قال١١٨٤ابن جبري سنه 

لذلك اعترب امللك  ،عامل فني من بالده) ١٢٠٠(القسطنطينية كي يأمره بإرسال 
امللـك أرسـل إىل اخلليفـة  و،ذلك الطلب بأنه إكراه له عىل القيام بعمل ال يريده
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االستمرار باملراسلة ومن خـالل تلـك ، الطلب يطيع أمره لذلك يقول له انه ال
هكذا فقد تم تغطيه مجيع اجلدران بالفسيفـساء  واملراسالت أرسل امللك العامل
قد  و١٨٦٨ حول الثامنني عاما كان ذلك يف عام ياملذهبة لكن ما ذكره البلد هر

 ،شق لـيس يف دمـ و يف املدينـةحتدث عن هذا احلدث حول جامع الرسول 
هـذه كانـت زوجيـة  ،والبلد هري يذكر انه كان أيضا أربعة ألوان مـن الرخـام

يف سـاحة املـسجد  ،أماكن مجاليـه أخـرى  واستخدمت يف بناء حماريب الصالة
هـي تقـف بـشكل  وكان أكربها يف اجلهـة الغربيـة و،األموي نجد ثالث قباب 

مزخرفـة  وينـةهـي مز و،هلا برج قائم عـىل ثـامين أعمـده مـن الرخـام و،طويل
 .هي تشبه حديقة مجيلة وبالفسيفساء

التي ختص مبنى الصخرة وقدمنا املعلومات اهلامـة  حتثنا عن األنامط العديدة
عن القباب املحيطة بالـصخرة ولكـن عنـدما بـدأنا بتقـديم القـراءة للوحـات 
ــة مــع املراجــع  ــدم مداخل ــى، أردت أن أق الفسيفــساء التــي ختــص هــذا املبن

لكن تراث هذه االمة مل يكن يف يوم من ، ن كتبوا عن الفسيفساءواملؤرخني الذي
ألن الرتاث يف حينـه كـان مرتبطـا ، األيام موضع شك من أي باحث أو مؤرخ

باحلضارة ومل يكن مرتبطا باملجهود الفردي، وعندما بدأنا نتعامـل مـع الفرديـة 
مـا عليهـا واألمة التـي تنـسى ماهلـا و، وعبادة الذات أصبح تراثنا حلقات فنية

تصبح امة مقلدة وأمة غري مبدعة وإذا قارنا بني وضـعنا وبقيـة الـشعوب التـي 
عانت مثلنا من االحتالل نجد أن األمـة حتتفـل بيـوم عيـدها الـوطني وتلـبس 
الزي الوطني وحتتفظ هبذا الرتاث، قراءة تلك الكتابـات التـي خلفهـا الـسلف 

كن لدهيم الدقة يف لغتنا اجلميلـة الصالح، وعندما قرأها غري باحثينا والذين مل ي
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نجد كثريا من األخطاء يف تلك القراءات التي شوهت األحداث التارخيية التـي 
 .رافقت بحث هذه األحداث

أيضا مل يكن لدينا متابعة ومراجعة لتلك الوقائع بل اعتمدنا عـىل األجانـب 
د هبذه األعامل وأصبح أي باحث يعتمد يف مرجعيـة البحـث العمـيل عـىل احـ

ألن العلـم يبقـى علـام، ، الباحثني الغربيني وأنا ال اعترب ذلك يف مضمونه خطـأ
ولكن االعتامد الكامل عىل هذه األسامء هو الذي جيب أن ال نتعامل معه، لكـن 
يكون بحثنا نابعا من مقياس تراثنا فيجب عىل أن أعالج املعلومات التي وردت 

فساء كانت تغطي واجهات الصخرة يف كثري من املصادر، حيث ذكر لنا أن الفسي
كذلك يوجد أربعة أبواب، الباب األول الـذي كـان يف اجلهـة اجلنوبيـة وكـان 

 ومخسة أثامن، مقابل هذا الباب عىل جانب املمر كان ٣وعرضه  ٢٥٫٦ ارتفاعه
 يوجد رواق أرضيته مبلطة بالرخام األبـيض طولـه مـن الـرشق للغـرب كـان

ذرع، السقف كان مسطحا ومطليا ويف املركز وعمقه كان أربعة ا، ذراعا ٥٠٫١
الرواق كان ، وبالذات مقابل الباب وكان يوجد قبة مزخرفة بالفسيفساء الذهبية

قائام عىل ثامنية أعمدة رخامية، واجلدار الذي يغلـق مـدخل املبنـى الـثامين كـان 
 .مغطى بالرخام وليس الفسيفساء

ف كانـت متثـل واجهـة كان مقطع من املقاطع الثامنيـة والتـي ختـص الـسق
مزدوجة متثل الزوايا التي تربط بني الواجهات الداخلية لألقواس والتي كانـت 
قائمة عىل أربعة مربعات مزدوجة مغطاة بالرخام، وبني كـل واحـدة مـن هـذه 
الفراغات ثالثة أعمدة رخامية وكالمها مغطى بالفسيفساء املذهبة والدرابزين، 

 ابيض والقبة التي هي بـني البـابني مزينـة  فسيفساء سوداء ورخامتلذلك كان
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ــة، هــذه املعلومــة مهمــة جــدا ويمكــن أن تكــون مقدمــة  بالفسيفــساء املذهب
طرحها حول تلك الفسيفساء التـي كانـت تـزين الـصخرة نللمعلومات التي س

حيث يف ذلك احلني اختفت ، املرشفة منذ القرن السابع وحتى القرن الرابع عرش
اين الزجاجي بألوانه الرباقـة والـساطعة، والفسيفـساء وحل مكاهنا نظام القاش

كانت تغطي أيضا اجلدران الداخلية واخلارجيـة والقبـاب واألبـواب اجلنوبيـة 
 ...وحسب بحث عامري كانت الفسيفساء تزين الواجهات الداخلية لألقواس

 حيث كل األحداث تؤكد أن العالقة بـني الدولـة ٦٩٥-٦٩٢يف الفرتة بني 
البيزنطية كانت سيئة، وأجنـدة جوسـتنيان تـذكر مـدى الكراهيـة اإلسالمية و

واحلقد الذي كان يكنه لعبد امللك والوليد، هذه األسـباب ولغيـاب أي واقعـة 
يمكن اعتامدها حول الفنانني واملـواد اخلاصـة بالفسيفـساء التـي أرسـلت مـن 

 .إىل عبد امللك حسب املراجع التي رشحناهاالقسطنطينية 
بدء ببناء الصخرة وزخرفتها ومن ثم تزينها بالفسيفـساء مثـل ولكن أمهية ال

البدء باملسجد األموي، هو حدث أخر يؤكد صحة املعلومة التـي حتـدث عنهـا 
ن أؤكد أن زخرفة قبة الصخرة أستطيع أ، وبعد التدقيق يف األحداث ) القرصي(

ل، فمثال وأعامل الفسيفساء قد قام هبا أولئك السورين الذين اهتموا هبذه األعام
املدرسة اليونانية التي كانت قائمة يف أنطاكيا والتـي كـان اهتاممهـا بالفسيفـساء 

أيضا كان هناك مدرسـة ، سامهت مع عبد امللك ببناء تلك الفسيفساء بالصخرة
يف دمشق ومدرسة يف القدس هتتم هبذه األنـامط، احلقيقـة ال تقبـل اجلـدل هـو 

 هــ ٧٢اء الصخرة حيث كـان ذلـك عـام التاريخ الذي بارش فيه عبد امللك ببن
باإلضافة إىل ذلك فان السجالت التي خصت الوليد بن عبد امللك والذي لقبه 
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البيزنطيون بأنه باين املساجد ومعرب مجيع املسميات، وهو الوحيد الـذي مجـع 
الذين يعملون يف حقل الفسيفساء، وقد وظفهم للقيام بتلـك األعـامل، وحتـى 

ل والعلم، فمثال البلدهري حتدث عن الرومانيني واألقباط يكون حسنا مجع العق
واملعونة التي قدمت حسب طلب الوليد، والبلدهري حتدث عن هـذه احلادثـة 
بعد قرن ونصف من موت الوليد لكن كنت أتوقع أن يكـون اليعقـويب والـذي 
يعترب اقرب مؤرخ لتلك األحداث، لكنه حتـدث فقـط عـن جـامع الرسـول يف 

يقدم أي ذكر للمسجد األموي، وقد متت مراجعة الكثري من الوثـائق املدينة ومل 
وأقوال املؤرخني ولغايـة القـرن الثـاين عـرش مل نعثـر عـىل وثـائق تثبـت هـذه 
املعلومات وهـذا واضـح حيـث طـرح كـل رسـم لتلـك األنـامط اإلسـالمية 
والرومانية لنجد االختالف بني النمطني، هذا أيضا يـدحض مجيـع املعلومـات 

 قدمتها املراجع التي يراد منا اعتامدها، ولكن تبقى القصة قصة، واملرجعيـة التي
هي الرتاث الذي يشهد عىل احلـدث، وبعـد قبـة الـصخرة واملـسجد األقـىص 
واملسجد األموي اهتم األمويون بتزيني القصور، مثل قرص هشام بأرحيا وقـرص 

ه فـوق وقرص عمرة وهكذا كانت دمشق مكـان احلـدث الـذي يـصنع، املشتى
 .األرض التي طبقت عليها عقيدة االلتزام

 م اصدر ١٣١٣ هـ وتاريخ ٧١٣انه يف سنة ) بريشم(توجد مالحظة ذكرها 
السلطان أمرا برتميم وإصالح قرص األبلق يف القاهرة وبعد إصالحه منح اسـام 

وهكذا بقيت سوريا ولعدة قـرون بلـدا ) دار السعادة(جديدا حيث أطلق عليه 
توزع إىل أنحاء عديدة من العامل وكـان كـل مـن البنـاء تارة ومنها تنمو به احلض

والعامرة واهلندسة والفن والطب حيث سوريا بلد اجلامليـات باإلضـافة لـذلك 
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قبل أن ندخل إىل رشح الفسيفساء والكتابات التي كانت قائمة عليها منذ العرص 
املـؤرخني األموي وحتى األيويب واململـوكي، أردت أن أقـدم بعـض مـا كتبـه 

لوثائق اليونانية وجدت أن أعظم مـؤرخ يونـاين يف لاليونان والالتني من قراءيت 
مل يقدم أي يشء عن هـذا املوضـوع، ومل ) تيوفنس(القرن العارش والذي يدعى 

خـص هـذا املوضـوع بمالحظـة ) بيوماسرتك(يذكر موضوع الفسيفساء، لكن 
هنية التي لديه مـن اليونـان يف الوليد عىل الطاقة امل وحيث قال اعتمد عبد امللك

) ايبي فاينوس(ومل يذكر عن أي مساعدة طلبها الوليد من بيزنطيا أيضا ، أنطاكيا
حتدث عن املواقع التي كانت مقدسة عنـد املـسيحيني وكيـف أصـبحت تلـك 
املواقع يف العهد اإلسالمي الذي يذكر أن املسلمني قد حافظوا عىل معظم هـذه 

) ايبي فاينوس(م ومل يذكر أي يشء عن الفسيفساء، ولكن األماكن، ولكن مل يقد
يصف كنيسة القيامة بأهنا كانت مزينة بعدة أعامل ذهبية ومجيعهـا كانـت بحالـة 
طبيعية، أيضا حتدث عن مبنى بزليكا يف مدينة بيت حلم حيث ذكـر أهنـا كانـت 

جون فوكس حتدث عن الصخرة حيـث يـذكر الرخـام ، م١١٧٧مزينة يف عام 
فساء والتي كانت تزينها من الـداخل واخلـارج ولكـن فـوكس مل يقـدم والفسي

 .تفاصيل حول الصخرة
أيضا بعض املخطوطات اليونانية والتي وجدت يف مرص تذكر عن استخدام 
عامل مرصيني يف بعض األعامل يف كل من القدس ودمـشق دون ذكـر أي يشء 

يـث عـرض هـذا ح) بـل(عن الفسيفساء، من قراءة هلذا املخطوط الذي نرشه 
املخطوط يف املتحف الربيطاين، ووجدنا أن هؤالء العـامل مل يكونـوا فنيـني بـل 
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كانوا عاديني، أما ما ذكرته املصادر األثرية الالتينية حول هذه الوقائع متثلت بـام 
 اعتمدت هذه املعلومات عىل ما كتبه الرحالة واحلجاج الذين زاروا الـبالد :ييل

هم حتدث عن الصخرة وزخرفتها وتزيينها ولكن بدون املقدسة وسوريا، عدد من
أي تعليق حول القصة التي طرحها مؤرخونا مـن أولئـك احلجـاج مـن دخـل 

ولكن ال يذكر كيف حـاول ، الصخرة يف عرص الصليبيني وحتدث عن الصخرة
الصليبيون إدخال كتاباهتم وبناء ترنيس حجري بني القبة والصحن، وكان رشح 

القدس بأهنا مدينة ولد هبـا الـسيد املـسيح، وبالقـدس تـم أولئك الرحالة عن 
 حتدث عن القـساوسة الـروس ١١٠٦الفراق لكن يف عرص الصليبيني ويف عام 

راهب يدعى دانيال انه زار قبة الصخرة ومما أدهشه تلك الفسيفساء برسـوماهتا 
 م حتـدث عـن الفسيفـساء ١١٦٥) ورزبـورغ(اجلميلة التي كانت تزين البناء، 

كانت تزين الصخرة من الداخل واخلارج ويؤكد أهنا كانت تزين نـصفها حيث 
ثيودرك حتدث عن املوضوع )  م١١٧٢(العلوي والقسم اآلخر كان من الرخام 

م الـصوري رشح الكتابـات امللونـة التـي هـي يبنفس احلدث واملـضمون، ولـ
 . م١١٨٤موجودة عىل الفسيفساء وكان ذلك يف العام 

كم ، ا اطرحه تلك الوقائع التي كانت ختص الصخرةاقرب دليل عىل صحة م
سنجد من املتعة يف املصادر واملراجع، واهلدف مـن ذلـك هـو توضـيح وتبيـان 

عـن هـذه ) عـامري(اختالف املصادر وروايتها عن تلك األحداث وكام حتدث 
احلادثة فسوف نكمل ما جاء به عامري واجهة واجهه، وهي أيضا كانت مغطـاة 

 والذي له عروق بارزة، وفوق الـدعامت وألواحهـا كـان يوجـد بالرخام امللون
كانت مزينة بالفسيفساء اجلميلة، القبـة كانـت ) القناطر(أقواس سامها العامري 
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حتمل الصحن الذي حيمل القبة، جزء من هذه األقواس ال يزال مغطى بالرخام 
ليومنا هذا، وحتى يكون موضوع الفسيفساء حـول الـصخرة موضـوع بحـث 

 كان لزاما عيل أن أقدم له مقارنة بموقع آخـر وهـذا املوقـع هـو املـسجد نمط،
األموي، وقد وجدت تلك املعلومة يف سجالت اخلالفة األموية، املعلومة هـذه 
طرحها خالد القرصي حيث يقول نحن أهل سوريا وإخوتنا يف مرص والعـراق 

، فأحـرضنا قد عقدنا العزم أن نحرض من بالد الروم شيئا من عروضـهم الفنيـة
فأهايل العراق وحلب مجعوا مـوادهم يف حلـب ، اذرعه من الرخام والفسيفساء

وأرسلوها إىل دمشق باسم أهايل العراق وحلب، وأهايل محص مجعـوا مـوادهم 
وأرسلوها إىل دمشق باسمهم وأهـايل دمـشق وبقيـة املنـاطق فعلـوا كـام فعـل 

اهتم حول طلـب الوليـد إخوهتم، وهذا هو الرد عىل أولئك الذين تركوا معلوم
املساعدة ولكن اإلجابة كانت من داخل سجالت الدولة حيث كانت التربعات 
تأيت من مواطني الدولة ال من املعونات األجنبية، وهبذا نكون قد اجبنا عىل عدة 

 م ٦٨٦أسئلة حول تلك الفسيفساء وكانت غري مطابقة لألحداث التي متـت يف 
ف عن اآلخر وبروايـة غـري متجانـسة مـع مؤرخ حتدث عن هذا بأسلوب خمتل

الروايات املتعددة يف ذكر بيزنطي بعـد حـرب جـرت بـني البيـزنطيني والرببـر 
 :وجدت هذا النص حيث يتحدث النص كاأليت

يف العرص األموي كانت مجيع األعامل الفنية يف كل من مرص وسوريا تتم من 
يزنطـة، وجـدت هـذا قبل عاميل اخلالفة أيضا يف مالحظات جملس الشيوخ يف ب

ني قمة يف التخصص يف املجاالت الفنية واالقتصاد املايل، يموالنص لقد كان األ
الطب، اهلندسة، األعامل اإلبداعيـة التـي تـشمل أعـامل الرسـم وإدارة أعـامل 
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حينام تعامل مهندسو عبد امللك . الدولة، وهذا يؤكد أهنم كانوا أهال هلذا الرتاث
اء الـصخرة وتزينهـا بالفسيفـساء وزخرفتهـا بأسـلوب مع الطبيعة وأحواهلا ببن

يتناسب مع عقيدة األمويني، يشء مهم يمكن إضافته يف هذه املداخلة هو صور 
لتلك النباتات واملجسامت التي رسمها األمويون لتكون النموذج الذي تتـألف 
منه الفسيفساء حسب هذه األنامط والتي اعتربها الشاهد الـذي يتحـدث عـن 

ث تظهر وكأهنا إسالمية وهي نباتية وخمتلفة عن تلك الرومانية ولـيم نفسه، حي
الصوري، رشح تلك الكتابات امللونة والتـي وجـدت عـىل الفسيفـساء وكـان 

 وجد رشح مهم عن الفسيفساء وكانت ١٣١٠ويف العام ،  م١١٨٤رشحه عام 
امس ما تزال موجودة، ولكن بدون تفاصيل وكان هذا حال املؤلفني يف القرن اخل

عرش والسادس عرش والسابع عرش حيث استمرت الرشوحات عن الفسيفساء 
من كل ما تقدم فقد قدم لنا عامل اآلثار الربيطاين السري . التي حل مكاهنا القشاين

هاملتون تقريرا علميا يعترب شـهادة علميـة حيـث يقـول مـا أدهـشني يف تلـك 
د كـاآلخرين أن هـذه الفسيفساء هو تلوينها وتركيبها وزخرفتهـا، كنـت اعتقـ

الفسيفساء هي بيزنطية وهلذا السبب قمت بفحص أجـزاء منهـا، لكـن عنـدما 
شاهدت أشكاهلا ومنها املكعب ومنها الدائري اعتقدت أهنا ختتلـف عـن تلـك 

 لالشرتاك االبيزنطية، وقد رفض هاملتون أي فكرة حول إرسال عامل من بيزنطي
دم مقارنة بني فسيفساء يف القسطنطينية يف هذا العمل، ومل يكتف هبذا النفي بل ق

 .يف عرص جوستنيان الثاين وبني تلك التي يف الصخرة املرشفة



 

 ٧٥  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

وقد تم هذا الفحص قبل نشوب احلرب العاملية الثانية، املقارنة شملت شكل 
اللوحة ووضعها عىل القوس يف كل من اجايابار سكفي والتي هي اآلن جـامع 

نيك يعود للقرن اخلامس امليالدي، حيـث ص موقع يف سالحاسكي، أيضا تم ف
ة بني النمطني ويضيف أن العمل الفني عند ميقول هاملتون انه مل تكن هناك مالئ

 كان دائام يتم بشكل منبسط، أيضا الكتابة املخطوطة عىل الفسيفـساء البيزنطيني
كانت خمتلفة عن تلك التي يف القـدس وسـوريا، حيـث اعتمـد البيزنطيـون أن 

أما تلك التي يف قبة الـصخرة ، اهتم داخل دائرة وتكتب بشكل دائريتكون كتاب
فكانت أفقية ومتت بطريقة نرش اخلط مع الطول األفقي للحائط، أو بأنه أسلوب 
خمتلف عن ذاك األسلوب الذي اعتمدته احلضارة البيزنطية، لكن إذا جاز لنا أن 

مقارنـة بـني نمطـني نحرتم ونعترب أن ما قام به هاملتون الذي فكـر بـأن جيـري 
حضارتني، إذا أجرينا مقارنة بني ما حتدث به البلدهري حول هذا املوضوع قصة 
عامل سوريني ومرصين وفدوا إىل املدينـة املنـورة مـن اجـل العمـل يف مـسجد 

هناك باحث آخر حتدث عن هذا املوضوع وهو ابن زبلة سنة .  أيضاالرسول 
نه بعد ميض سبعامئة سنة أي عـام  وهذا الذي قدم له السمهوري حتدث ع٨١٤
ومن هذا التقديم ال يمكن اعتامده كمرجعية للقرن التاسع لكن هناك ،  م١٥٠٦

 وقد قدم أيـضا مـن قبـل ابـن ١١٧٩/ كرامثاال عرصيا أود طرحه هو ابن عس
 وكانت مقدمة ابن شاكر عن املسجد األموي لدمشق حيـث ١٣٥٠شاكر سنة 

كر اكر وكان احلدث الـذي قدمـه ابـن عـساحتدث أن تلك التي قدمها ابن عس
للمراجعة بني هذين البحثني وجدت كثريا مـن .  هو ما طرحه ابن شاكر١١٧٩

األول : املعلومات املؤهلة العتامدها يف هذا الطرح نجد حـدثني أثـريني هـامني
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كر قد أساءت هلذا ايظهر بوضوح أن ما طرحه ابن شاكر عن معلومات ابن عس
كر، الثاين توفر لنا عدم اري صحيحة عن ما طرحه ابن عساملؤرخ وأعطى فكرة غ

بني ما حتدثت عنهم  واعتامد أراء لبعض املؤرخني صدرت بفرتات متأخرة بينها
الرواية العلمية التي قدمها  وهذا يمكن تفسريه عن تلك احلادثة و،قرونا عديدة 

 . م١٨٢٣الواقدي الذي مات عام  وابن زبله
هو الذي حتدث عن ملك  و٢٣٢يف صفحة رقم ) ربيالط(اإلشارة إىل رواية 

صـاحب (املحدث املفـرس املجتهـد  و،لكن كيف يذكر الطربي املؤرخ ،اليونان
هذا يتناىف حـسب  وهو يعرف أن صاحب رام هو ملك بيزنطي ال يوناين و)رام

أيضا باملراجعة مل نجد ذكر لذلك يف محلـة  واملنطق بأن يكون صاحب رام يوناين
 ،ذي فشل بفتحها أيضا كانت هناك حماوالت من كل من عبـد امللـكال و،يزيد 

 لكنها مل تنجح لكن هشام بن عبد امللك هو الـذي جهـز جيـشا قويـا والوليدو
 .هكذا فقد تم النرص هلذه األمةو

تـشكل وحـدة  وتارخييـة وفسيفساء الصخرة املـرشقة تعتـرب وحـدة عمليـة
وال يمكن حتديد هذه  ،النسق وةهذا التجانس نجده بارزا بني اللوح ومتجانسة

لكن اللوحة متت مـن خـالل وجـود هـذه  و،اللوحة من خالل تلك الزخارف
تقـديرا  ومما منح تلك اللوحـات احرتامـا ،األنامط بمكان مقدس مثل الصخرة

ومن اجل ذلك حتدث علامء اآلثـار عـن تلـك الفسيفـساء حيـث  ،عرب القرون
 .اعتربوها لغة العرص اإلسالمي

فإهنا  ،كام صنفها العلامء الباحثون وية تلك املواقع التي بناها األمويونأما أمه
 ،التـي كانـت شـواهد وخمططاهتـا وقدمت واقعا عن تلك الطبقـات الزوجيـة
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ثمة يشء مؤكد هو أن تلك  و،قوانني أنامط العامرة واعتربت عالمات للمعرفةو
ي بعـضها بـنمط ما تـزال قائمـة تـواز واألعمدة التي كانت واملمرات املظلمة

تلك األعمدة هي التي منحت تلك الفرصـة والتـي متثلـت  و،معامري متكامل 
هذا . الشكل املثمن الذي برز من اجلهة اخلارجية وباللوحة الدائرية من الداخل

العمل كانت له أمهية حيث منح أي زائر أو مـشاهد يـدخل مـن أي بـاب مـن 
هذا النمط منح األعمدة قيمة  وئريةمن تلك الزوايا الدا ،األبواب ليشاهد زوايا 
 . العصور املختلفة التي مرت هبا الصخرةارمجالية بقيت عىل مد

أيضا هناك يشء أخر نضيفه هو أن أعامل الفسيفساء مل تكن مـن اختـصاص 
 .الكتابات التـي تزخـرف الفسيفـساء ووهذا يتضح من تلك النقوش ،البنائني

ني حيـث أن كـل حـدث هـو بموقعـه هذا العمل يوضح لنا الدقة عند األمويو
الصحيح بمعنى آخر فان كل يشء وضع باملكان املناسب إليه وكل مهني عمـل 

لئـك ووهكذا فقد تم إتقان العمل من خالل إتقانه جيذب الـزوار ألن ا ،بمهنته
بل كانوا يشاهدون التفاصيل املثرية التي جتذب الزوار  ، الظلاالزوار مل يشاهدو

اعني لوحـة تتبعهـا لوحـة وان كـان هنـاك  و،زوايا إىل رؤيةتنقلهم من  و،إليها
التي هي أيـضا اعتـربت معجـزة  وتعليق أضيف هو تلك الفسيفساء الزجاجية

وهي بأصالتها كانت النمط األول الذي استخدموه األمويون يف كـل  ،صناعية
هذا النمط قد بدأ العمـل بـه يف بدايـة القـرن  و،املسجد األقىص ومن الصخرة

لـذا فقـد اسـتخدمها األمويـون يف  ،لبيـزنطيني اقد دهش هبا  وع ميالديالساب
لكن يف وسط هذه الزخرفة نشاهد قمة إبداعية حيـث  و،األقواس والواجهات
 ،متنحه متعة الرؤيـة وكأهنا لوحه سحريه جتذب الزائر و،الزخرفة وتظهر الزينة
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 ،رة الكريمـةالتي هي مطعمة باحلجا وومن هذه اللوحات تلك الزهور اجلميلة
مجيع هذه الزخارف كانت منتـرشة  و،جانبية، بسالسل ذهبية وبانيالتاة مغطو

لكن أمهيـة هـذه الفسيفـساء  ،اخلارجية ملبنى الصخرة  وفوق اجلدران الداخلية
غياب هذا  و،حليواناتكمن يف أهنا مل تعالج املعامل احلضارية التي ختص اإلنسان و

ومـن رؤيـة هـذا الـنمط يـشعر الزائـر  ،ميةالنمط ألنه خيالف العقيدة اإلسـال
هذا ما مل حيس به أي مـشاهد يـزور أي موقـع أقـيم يف  و.اخلشوع وبالوجدانية

هو النمط الذي يظهر  ومل يكن تشابه بني النمط االكونجرايف ،العصور الوسطى
أن كـان  و، الذين صمموا ابنيه الكنـائسنيف الكنائس حسب ما قدمه املعامريو

لكنها ختتلف  و،الشكل الثامين حيث تم اكتشاف كنائس هبذا النمطهناك تشابه ب
ففـي  ،هذا االختالف نحدده بمركزية البنـاء و،اختالفا جذريا عن قبة الصخرة

لكـن ، الكنائس يبدأ بشكل مربع ومن ثم يتحول بالتدريج إىل الزوايا اخلارجية
بوضـع تـصميم كيف كان هذا الوضع بالنسبة لقبة الصخرة التي بدأ عبد امللك 

لكـن و ٤٥٫١٤ احد هذه األجنحة من الداخل قياسـه ،٤٤٫٢٢خشبي قطره 
كانـت  و،حسب ما رشح الطواف من أن الفسيفساء كانت تقدم نوعيـه خاصـة

هذا كان بمثل امتـدادها  وطول) م٢٤٠(مساحة الفسيفساء من جهتني تساوي 
 . يف اجلهات العليا التي كانت تشكل وسط املبنى الثامين

جيـب علينـا أن نفحـص  ،يكون بحثنا يتعامل مع املميزات احلضاريةوحتى 
مدى تأثريهـا عـىل التفاصـيل التـي تعامـل معهـا  ومستوى الطبقات األرضية

من دراسته إىل املخطط املركزي لقبة الصخرة حيث وضعت  ،املخطط هلذا املوقع
نـا لكن جيب علي و،من رؤية قراءة هذا النمط ،أحداث متساوية وثالث مسائل
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ذا النمط كان يشكل ملتقى التداخل أن نبدأ من اخلارج حيث املقطع اخلارجي هل
وبني تلك الشبابيك التي  ،املزينة بالفسيفساء واألقواس املظللة وبني زوايا البناء

 .كانت من ألواح الرخام األبيض
أيضا ثمة مقطع داخيل  ومقطع خارجي نحدده بزوايا من الزوايا الثامنية  .أ 

هناك ستة عرش عامودا كـل عـامودين مـن تلـك  و،يا الثامنيةهلذه الزوا
هـذه  و،األعمدة يشكالن حركة التفاف موقع زاويـة مـن زوايـا البنـاء

ألن منطلـق الـدائرة  ،األعمدة كانت نقطة البداية بنمط بنـاء الـصخرة
 .التي هي األرضية الصخرية التي أقيم عليها البناء والداخلية

 أنحـاء الـدائرة حـسب .د عـىل هـذا الـرشحالتحليل الثاين فـسوف يعتمـ .ب 
التـي تبـدأ  و،املمرات الداخلية والطبقات األرضية حتددها بتلك األقواس

سوف نعتمد عىل أربعة أعمـدة بحيـث نـرتك  و،من املقطع الثاين لألعمدة
هذا التحليـل سـيتيح للـدارس أن حيـدد أربعـة أعمـدة  ،اثني عرش عمودا

 .يشمل هذا الرشح املمر املركزيسوف  و،توضح بداية الشكل الدائري
سوف نسمي هذه املنطقـة بــ املنطقـة املركزيـة والتـي نحـددها بممـر   .ج 

 .جوستنيان الثاين وبني تلك التي يف الصخرة املرشفة
، اللوحة الفنية عند البيزنطيني كانت لوحة معربة عن يشء مفقـود أو غائـب

ظم رمزها للحيوان أو واللوحة تعرب عن هذا املفقود بإحساس النمط لذا كان مع
الطيور، التي هي بالواقع متثل إطـار اللوحـة اخلـارجي، أمـا التعبـري عـن هـذا 

وهذا ما حـاول ، االختيار فان مفهوم اإلنجيل يمثل الرمحة والتسامح واخلشوع
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الفنان جتسيده بنمط الطري أو احليوان املفرتس الذي خيشع وينصت إىل الرتانـيم 
أما عند املسلمني فكانت اللوحـات تعـرب عـن واقـع التي تنشد بتلك األماكن، 

بل بالوجـدان ، قائم، واقع يعتمد عىل األسلوب الذي ال يأيت وال خيرب بمعجزة
العقيل، ألن الزخرفـة والرسـومات والكتابـات التـي وجـدت عـىل فسيفـساء 
الصخرة كانت متثل النبات الذي يعرفه كل الناس، أما إطار اللوحة فكان إطارا 

 .يمثل برواز اللوحة وأحيانا كان يتكون من اللونني األبيض واألسودهندسيا 
أيضا انه مل جيد أي تواز يف صناعة الفسيفـساء يف كـل مـن : ويقول هاملتون

العرص البيزنطي وبني تلك التي يف قبة الصخرة املرشفة، وهذا أيضا عامل آخـر 
قدس وتلك اكتشفه هاملتون حيث وجد الزخارف خمتلفة يف كل من دمشق وال

التي وجدها يف القسطنطينية، ويتحدث هاملتون ويصف الفن عنـد الـسوريني 
 :ونجد حديثني هامني

كر قـد ا يظهر بوضوح أن ما طرحه ابن شاكر عـن معلومـات ابـن عـس:األول
 .كراأساءت هلذا املؤرخ وأعطى فكرة غري صحيحة عن ما طرحه ابن عس

ؤرخني صدرت بفرتات متـأخرة بينهـا توفر لنا عدم اعتامد أراء لبعض امل :الثاين
وبني ما حتدثت عنهم قرونا عديدة، وهذا يمكن تفسريه عن تلك احلادثة 

 .م٨٢٣ والواقدي الذي مات عام هوالرواية العلمية التي قدمها ابن زبل
اكتشاف كميات كبرية من الفسيفساء وأرضيتها، ويف ظل الدولة املسيحية يف 

، يثبت انه كانت هناك عدة مدارس تعمـل يف كل من سوريا وفلسطني واألردن
صناعة الفسيفساء، أيضا اكتشفت عدة أرضيات من الفسيفساء األرضية أيـضا 
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حـسب مـا طرحـه . عندما قورنت بتلك البيزنطية فقـد وجـدت غـري مطابقـة
هاملتون وجدت له تفسريا واحدا وهو أن األمور التجارية واالقتصادية تتغـري 

ة عندما يكون بلدان يف حالة حرب وهذا ما كان قائام من حالة إىل أخرى وخاص
 .بني املسلمني والبيزنطيني

وحسب الوقائع التارخيية فإننا نستطيع القول أن االمربطور البيزنطي مل يقدم 
أي خدمة للوليد أو عبد امللك، وكيف يتم ذلك؟ املسلمون والبيزنطيون كـانوا 

أن تلـك املمـرات . املـسلمنيوالقسطنطينية كانت مهـددة مـن قبـل ، يف حرب
املظلمة واألعمدة التي كانت وما تـزال قائمـة تـوازي بعـضها بـنمط معـامري 
متكامل، وتلك األعمدة هي التي منحت تلك الفرصة والتـي متثلـت باللوحـة 

 . الدائرية من الداخل والشكل املثمن الذي برز من اجلهة اخلارجية
ر أو مـشاهد كـل مـن الـصخرة هذا العمل كانت له أمهية حيث منح أي زائ

 .واملسجد األقىص، هذا النمط قد بدأ يف بداية القرن السابع امليالدي
التحليل الثاين فسوف يعتمد عىل هذا الرشح، انحناء الدائرة حسب الطبقات 
األرضية حتددها بتلك األقواس واملمرات الداخلية والتي تبدأ من املقطع الثاين 

ربعة أعمدة بحيث نرتك اثني عرش عامودا، هـذا وسوف نعتمد عىل أ، لألعمدة
التحليل سيتيح للدارس أن حيدد أربعة أعمدة يوضـح بدايـة الـشكل الـدائري 

 .وسوف يشمل هذا الرشح املمر املركزي
والتي نحددها باملمر الـدائري ) املنطقة املركزية(سوف نسمي هذه املنطقة بـ 

ي حيمل الصحن العايل مـن كلتـي والذي اعتربه الدعامة املركزية والعامود الذ
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اجلهتني، هلذا فاملنطقة املركزية تقع حتت القبة، ومن هذه النقطة تظهـر الـصخرة 
املقدسة، أيضا لنا أربعة مداخل تظهر يف جهات املبنى املثمن، وهـذه فـيام يبـدو 
كانت النقاط التي توضح االجتاهات األربعة واعني الرشق والغـرب والـشامل 

ى الصخرة املرشفة، ومجيع هذه املالحظات سوف متنحنا مقاطع واجلنوب من مبن
الفسيفساء بحد ذاهتا . هندسية معامرية ملبنى الصخرة يف كل من الداخل واخلارج

كانت تغطي مجيع هذه املواقع الداخلية، وكانت هذه الفسيفـساء بمثابـة عمـل 
 قـدمت طبوغرايف للجزء الداخيل للصخرة، هذا البحث من أهم األبحاث التي

وحيتاج إىل دراسة شاملة، ومـن خـالل هـذه الدراسـة سـوف نقـسم ونراجـع 
املداخالت التارخيية واألثرية التي خصت مبنى الصخرة، لكن ليس من جوانب 
النمط وإنام فقط من واقع الفسيفساء والكتابات التي كانت خمطوطة عـىل هـذه 

 بالفاطمية ونقدم ما ، وسوف نبدأ باألموية ومن ثم العباسية ومن ثمءالفسيفسا
 .قام به الصليبيون يف الصخرة املرشفة

فسيفساء قبة الصخرة املرشفة نمط فريد ولوحة معربة عن فكر وعلم وواقع 
كامل متكامل، حيث ربطت بني اإلبداع والعقيدة وطورت فن العـامرة، حيـث 
تعامل املصمم من واقع احلياة التي كان خيطط من خالل تلك اللوحة أن ترسـم 
عىل ارض القدس مجاليات احلضارة اإلسالمية والفن اإلسـالمي، لكـن يبقـى 
الزمن هو الذي حيكم عىل مدى التزام األمة برتاثها أو تراجعها عن تقديم هـذه 

 .األنامط التي تبقى الوسيلة للوصول للغاية
عامل الكتـب واملكاتـب والبـاحثون خـصوا القـدس بكثـري مـن الكتابـات 

سف فان مجيع هذه الكتب واألبحاث كتبت بلغـات غـري واملعلومات، لكن لأل
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عربية، أيضا حتى التي ختص الفرتات اإلسالمية عاجلها الباحثون بلغـات غـري 
فإننا نحتاج إىل نداء العقـل نـداء يلبـي ، عربية وكام قدمنا يف املداخالت السابقة

ص معظم ضمري األمة، نداء خياطب األمة كام خاطبها اهللا يف حمكم آياته حيث تن
 ." لعلكم تعقلون" :اآليات عىل خماطبة العقل حيث يقول تعاىل
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 زخرفتهـا بالفسيفـساء ومقارنتهـا تقراه معامريه ألنامط الـصخرة التـي متـ

 باألنامط التي قيل أن املسلمني قد نقلوها عن احلضارة الرومانية والبيزنطية 
فأنني اعتمد عىل قراءة فنية اعتمـدت ، تكاملمن اجل تقديم بحث كامل وم

عىل تلـك األقـواس والـدعائم واألشـكال اهلندسـية املعامريـة التـي صـممها 
يـشمل ، األمويون يف مبنى الصخرة املرشفة ومن هذه األنامط نقدم أوال الرواق

وهذا الرواق أتاح للمعامري أن يبنـي القـوس ، الواجهتني الداخلية واخلارجية
الن اجلزء العلوي املعـامري ، القوس أو األقواس من الرواق الثامينحيث اعترب 

ومن دراسة عامه اعتمدت هبا عىل املقارن بني ما وفرته ، وجه الصخرة اخلارجي
، والتي كانت مزخرفـه بالفسيفـساء، الزخرفة والزينة هلذه األقواس الستة عرش

 فحـصا "نو كـارمن جـا" وتم تغطيتها بالرخـام وقـد قـدم الباحـث الفرنـيس
وقد غطت األقواس ، قواس املذكورة حيث عثر عىل أجزاء الفسيفساء عليهالأل

 وهي تشمل اجلزء العلوي يف قبة .يف العهد العثامين ثالثة طبقات والصحن اثنتني
قائمه فوق سـطح ، الصخرة حيث توجد براويز وخروق ختص ستة عرش شباكا

  .حلقه الصحن والقبة
ع بحجم صغري حيث اتصل بالرواق الـذي يـشمل القبو وقد ظهر هذا املوق

 .املدخل الرشقي لقبه الصخرة
ومن هذه املواقع التي حتدثنا عنها والتي تشكل املساحة احلقيقية التي زخرفها 

وحتى نستطيع ان نحلل ونقدم صورة واضحة عـن ، الفنان وزينها بالفسيفساء
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لية املربـع واملربـع والتي متثلت بالوقائع التا، أشكال وخصائص تلك الزخارف
 باملقياس ومتثـل بتقـديم أسـلوب او كـام نوالذي استخدمه األمويو، املستطيل

نسميه اليوم اخرتاعا ليس فقط بـالعامرة بـل بفـروع عديـدة سـامهت وقـدمت 
، اجلامليات للعامرة مثل القصارة والدهان والزخرفة والزينـة وملـئ الفراغـات

لتي اختريت من حقول الطبيعه التـي وشمل أيضا إعداد جمسامت من نباتات وا
 .تنمو من كل من ارض سوريا وفلسطني

ويعترب ، ظهر النباتات بأسلوب فردي وليس بشكل مزدوجأالفنان السوري 
، هذا األسلوب دليال آخر عىل عدم ترابط بني ما قدمه البيزنطيـون واألمويـون

نمط كفرع بني وجيمع هذا ال، فالنمط قدم جمسامت للنباتات مع تيجان االعمده
، الينابيع والربيع والتي رسمها األمويون وزخرفوا هبا القصور واألماكن العامة

ومع ان سطح االعمده قدمها األمويون بشكل دائري ومن ثم طوروها لتكـون 
فقد كان يتبع تلك االستدارة انحنـاء القـوس وبـام أن زوايـا دعـائم ، مستديرة

وهذا ما يمكن أن يكون ، كل زاوية مكسورةاالروقه الثامنية منحها املعامري الش
الذين يدعون أن هذا النمط استلهمه مـن  ما أراد به املعامري أن يقدم اىل أولئك

لذا كان االعتامد عىل الدعائم التي تعاملت مع األقـواس والـصحن ، البيزنطيني
وهذا أيضا خيالف نمط الكنيسة وخصوصا كنيسة القيامة، وكنيسة املهد ، والقبة
 ؟  انه فعال خمتلف وكيف هذا االختالف.نائس يف مواقع أخرىوك

هذا يظهر االختالف ويربز عندما نناقش التفاصيل التي من خالهلا نـستطيع 
 وهلذا فقد سمى املسلمون تلك الدعائم، أن نلمس هذه الفوارق بني نمط وآخر

 . والتي كانت لغة عرصهم" لغة اهلندسة "
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، وهي نمط السطح الضيق وطولـه، يه الصخرةمهام هناك قراءة أخرى يف بنا
هذا النمط عامال حيث جاء بجانب تلك الدعائم ضيقه وطول الـسطح الـذي 
يظهر يف مداخل الصخرة جسده الفنان عندما تعامـل مـع املعـامري بـان يـزين 
ويزخرف البناء بالرسم واملجسامت واللوحات التي جتسده العقيدة إال كام تعامل 

حيث زين شكال من أشكال الربيع واعني ربيع األرض الذي ، ياملعامري البيزنط
وأحيط بفروع عديـدة توجهـا بمـصطلح ، اختط عىل الواجهة بشكل عامودي

 أو " قبوا "او بشكل آخر يتعامل مع البناء وكأنه فرع يغطي ، اعتيادي وهو الزهرة
يل لكن استخدام نمط الزمربك يف زخرفة قمة القوس ورأس العامود دل، قبوين

السطح املثلث هذا النمط قدمه األمويون وكأنه اجلرس ، آخر عىل اإلبداع يف العامرة
قدموه بالشكل الثالثي حيث ظهر يف ، الذي يغطي األقواس وفيام حيفر الصخرة

وهـذه األقـواس كانـت مغطـاة ، عده مواقـع مـن الـصخرة بـالقوس الثالثـي
مط كانت موضـوع تلـك لكن املساحة التي استخدمت يف هذا الن، بالفسيفساء
وبأسلوب تناسـقي مـع ، ولكن كيف تعامل معها صانع الفسيفساء، الزخارف

لكن هذا ، املعامري الذي صمم البناء ونفذه ليكون ذروة ونموذجا إبداعيا مميزا
الثالثي كان خارجيا أما الداخيل فكان خيتلف حيث قدمه املعـامري عـىل  النمط

شكل زوجي ولكن املسائل اهلندسية بقيت كام هي يف كل من القـوس الثالثـي 
، والقوس الزوجي وبموجب هذا فقد كانت نقطة البداية تبدأ من فوق العامود

 اجلهة الداخلية فقـد أما من، واعترب العامود النقطة الثالثة لبناء الصخرة املرشفة
كانت تلك االروقه ذات الزوايا الثامين ودعامتها، واالعمده التي عددها ستة عرش 
عامودا والذي ترتب عليها بان تشكل نموذجا ثامنيا اي ان كـل عـامود شـكال 

 .ثامين  املعامري نكون قد حصلنا عىل رواقطوهبذا النم، وحده دعامة واحده
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ن أيل للبناء الداخيل لقبـة الـصخرة نـستطيع من كل ما تقدم من رشح وحتل
ومـن جهـة ، نؤكد انه مل يكن هناك تشبه أو نقل عن أي نمط بيزنطي مـن جهـة

أخرى فقد كانت قبة الصخرة او قبة املعـراج متثـل لوحـة رسـمت عـىل ارض 
الواقع قراءة وتفسريا بينا للعامل بأن قدسـية األشـياء وقدسـية األمـاين يرفـضها 

أن عبد امللك أراد أن يعلم هذه األمة درسا يف املوعظة وفيه طرح العقل بل تؤكد 
هذا الطرح ليس الطرح اهلنديس أو الفني بل انه طرح القـيم التـي هـي ، جديد

وهذه القـيم متثلـت بمعجـزة املعـراج التـي تكمـل معجـزة ، جزء من عقيدتنا
دلـة هـي وهـذه املعا، لذا فإن بنا املسجد األقىص كان يساوي معادلـة، اإلرساء

قل هو ، معجزة اإلرساء أما الصخرة فهي أيضا متثل معجزة املعراج ال رشيك له
  حممد رسول اهللا –اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا احد ، اهللا احد
، إن اهللا ومالئكتـه /ال اله إال اهللا وحده ال رشيك له حممـد رسـول اهللا ، بسملة

ال الـه : بسملة،  تسلياما عليه وسلمواين امنوا صلويصلون عىل النبي يا أهيا اللذ
إال اهللا وحده واحلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له رشيكا يف امللك ومل يكن 

 ومالئكته ورسله والتسليم حممد رسول اهللا . . من الذل وكربه تكبرياٌله ويل
حلمـد حييـي ويميـت  ال اله إال اهللا وحده له امللك وله ا:بسملة، عليه ورمحة اهللا

 وتقبـل شـفاعته يـوم القيامـة يف حممد رسول اهللا . .وهو عىل كل يشء قدير
 .بسملة ال اله إال اهللا وحده ال رشيك له حممد رسول اهللا . .أمته
بنى هذه القبة عبد اهللا عبد اهللا اإلمام املأمور أمـري املـؤمنني يف سـنة اثنتـان "

 ويف الـنص " رب العـاملني واحلمـد هللاوسبعون تقبل اهللا منه وريض عنـه آمـني
للطواف يقول أن عبد امللك أمر أن يكتب اسمه عىل بوابـة دمـشق ولـيس عـىل 
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البناء بالصخرة وهبذا أراد أن يتم التزامه بوثيقة العهـد العمريـة والتـي منحهـا 
 .اخلليفة عمر اىل أهل القدس

ي أمـه لـيس هلـا فأمته ليس هلا تـاريخ هـ، وهلذا عرف العلامء األمم بتارخيها
لكن األمجل واالهم ، وكم يكون واقعيا ان نتحدث عن تارخينا وتراثنا، حضارة

سجال حتفل بـه أجيالنـا القادمـة كـام ، أن نضيف اىل هذا التاريخ سجال جديدا
نحفل نحن بسجل أجدادنا الذين رفضوا إال أن يكونوا ذلك السجل، ومن هذه 

يقة الفن ومن زخرفتها صاغ العلامء السجالت تلك الفسيفساء التي اعتربت حد
كثريا من الدراسات والقراءات التي سنقدم نصوصها ونحاول معاجله األخطاء 

 .التي وردت يف هذه الكتابات
 مـن ًأتاح املعامري أن يبني القوس حيث اعتـرب القـوس أو األقـواس جـزءا

عـددها الن اجلزء العلوي من القوس وفر الـدعائم التـي يبلـغ ، الرواق الثامين
كان عدد األقواس أربعة وعرشون قوسـا كـام ارتبطـت تلـك األقـواس ، ثامنية

ويـشمل ، الذي يغطي املنطقة العليا للرواق، ودعائمها بالسقف الرواق الدائمة
األجزاء العليا ومن هذه اخلصائص فقد وفر أربع زوايا زوجيه غطت ستة عرش 

قوس اخلارجي وهو يربز لكن هذا ال يشمل القوس الداخيل بل يشمل ال، قوسا
 :ليشكل نمطا نرشحه بالنحو األيت

، املربع واملربع املستطيل والـذي اسـتخدمه األمويـون باملقيـاس الـسطحي
وهـو ، استخدم أيضا بالسطح الزوجي الذي استخدم بعد تعديل النمط األول

املربع املستطيل األمر الذي اتضح عندما بدأت بقراءة أنامط الفسيفساء األمويـة 



 

 ٩٠  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

وكيف تم التعديل بني الفرتات االسالميه متقدمه من األموية وحتى ، العباسيةو
  .الفاطمية ويظهر هذا خاصة باجلزء العلوي من الدعامات

وهـذا ، مهارة املعامريني األمويني برزت بالتعاون الكالسـيكي مـع الطبيعـه
بيزنطـي فالنمط ال، دليل آخر عىل عدم ترابط بني ما قدمه البيزنطيون واألمويني

لكـن ، قدم جمسامت للنباتات مع أشكال أخرى ولكن ليس باألسلوب الفردي
األمويني بأسلوهبم الفردي شمل أحيانا النباتات مع إناء أو نباتات مع األطراف 

هذا األسلوب وفر هلذه الفسيفـساء رفعـه وعظمـه خاصـة اىل تلـك ، اهلندسية
 .األجزاء السفىل

هذا النمط قدم والدة جديدة ،  وجييب؟لنمطيقول الطواف ماذا قدم لنا هذا ا
وهذا الـنمط الـذي ، شملت فرعني رئيسيني يف مواقع كثرية من أرايض اخلالفة

طــوره األمويــون مــن الــشكل املربــع اىل الــشكل املربــع املــستطيل اىل الــنمط 
 وهـذا اللـون مل يظهـر يف .وقد منحوا هـذا الـنمط اللـون الزهـري، ألعامودي

 .ولكن االموييني أبرزوه بأشكال خمتلفة، ية والبيزنطيةالفسيفساء الرومان
ال كـام ، ويزخرف البناء بالرسم واملجسامت واللوحات التي جتسد العقيـدة

تعامل املعامري البيزنطي حيث زين كنائسه للجواهر احلقيقية واألواين الذهبيـة 
، خرلكن املعامري األموي تعامل بطرح مستوى أ، والفضية واجلامليات األخرى

وهو تقديم اللوحة واإلناء مـن الفسيفـساء مـع أشـكال النباتـات واألشـجار 
وهناك مالحظه أخرى وهي أن الفنان األموي قدم لنا بالرسـم الـذي ، املتعددة

أوراق الشجر التي ظهرت بشكل مميز ومل يمنحها الفنـان ، يظهر عىل الفسيفساء
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ان هذه األوراق باللون وقد صنع الفن، مقياسا كبريا بل استخدمها بحجم صغري
أو ذات الرأس ، الزهري عندما يكون السطح ضيقا فان حجم الدعامة الدائرية

وهلذا فقد ظهر اإلناء وكأنه ، املستدير يبدو وكأنه يف احلجم الدوري أي املتوسط
والقوس الزوجي بموجب هذا فقد كانت نقطه البداية تبدأ ، من القوس الثالثي

 العامود النقطـة الثابتـة التـي تـستمر يف التعامـل مـع واعترب ،من فوق العامود 
  .ويشمل القوس الثالثي والزوجي، االمتداد لطرف القوس

من الناحية العلمية فهو يدعم مسافة الطول الذي خيرج من النقطة املركزيـة 
وكان حيد هذا االمتداد أو اخلروج عنه تلك الواجهات الثامين التي ، اىل خارجها

لـذا فـان ،  اخلارجي ملعجزة املعراج التي تكمل معجزة اإلرساءتشكل النموذج
أم الـصخرة فهـي ، ومعجـزه اإلرساء، بناء املسجد األقىص كان يساوي معادله

أيضا متثل معجزة املعراج لذا فسوف نقدم مجيع التفاصيل التي ختص الـصخرة 
ابـات كـذلك الكت، واملسجد األقىص منها الزخرفة والزينة واجلامليات األخرى
أي الكتابـة ، لكتابـهاالتي كانت عىل الفسيفساء وأقدم هنا أول نص أموي هلذه 

امللـك أن  وقد أمر عبد)  ال اهللا إال اهللا وحده ال رشيك له" بسمله "رقم واحد (
يكتب اسمه عىل بوابه دمشق وليس عىل البناء بالصخرة وهلذا أراد أن يتم التزامه 

ها اخلليفة عمر اىل أهل القدس ومن ثم طبقهـا بوثيقة العهد العمرية والتي منح
معاوية واخللفاء األمويون وعىل سوريا وفلسطني واملدن التي فتحها املـسلمون 

وهذا هو الطرف الذي يشهد علينا وأمتنى أن ، وهذه هي حاله أالمه، يف احلرب
 وأسـوارها ةيقـتيشهد لنا وعندها نويف أالمه حقها ونضيئ فوانيس القـدس الع

باالرتفاع حتى قمة القوس أي إهنـا كانـت تتامشـى مـع   منرب نور الدينونرمم
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والزخرفة كانت تشمل شجر النخيل وأغصانه التـي كانـت ، زخرفه الفسيفساء
ثم نجد زخرفه من الفسيفساء باملنطقة التي بني الصحن ، تغطي املنطقة املجاورة

وأربع ،  الذهبوهي نجمه ثامنية من الذهب والفضة أربع زوايا من، واألقواس
ا ازرق قائمه عىل هنوهذه النجمة صبت ورسمت يف إطار اللوحة لو، من الفضة

  .أرضيه القوس الذي زين الفسيفساء
سـانت (بعض الباحثني أعاد علينا قصه من أن هذا الـنمط وجـد يف كنيـسة 

، أي يف عـرص جوسـتنيان، يف القرن السادس ميالدي، يف القسطنطينيه) صوفيا
 الـصخرة وهـو قبـة من الذين عملوا عـىل قـراة املخطوطـات يف وهذا الباحث

  ." فان بريشم "رس يدعى يسو
، لكن إذا كانت الفسيفساء يف كنيسة سان صوفيا عبارة عـن سـجاده أصـليه

تحـدث عنهـا ينجمـه التـي كـان الو، واملقطع الثنائي كـان يواجـه يف املـدخل
نجمـة االمويـه كانـت ال،  االرضـيهة يف الكنيسه كانت ضمن السجاد"برشيم"

أمـا ، ثامنية الشكل وهي عبارة عن أربعة أضالع من الذهب وأربعه من الفـضة
  .نجمه جوستنيان فلم تكن ثامنية بل كان هلا اثني عرش ضلعا

لكـن بـدون ، انحناء القوس الداخيل زخرفه بحبل من الزهـور واألغـصان
بينام يف األضـالع  ،" البانيالت "توقف بل كانت الزخرفة تغطي االنحناء حتى 

إذا ملـاذا غطـى املعـامري األمـوي . الثامنية كانت الزخارف تـشتمل البـانيالت
 هذه النواحي الفنية مل .البانيالت يف تالقي الزوايا الثامنية ومل يغطيها يف األقواس
لكـن إذا مـا راجعنـا ، يتعامل معها الباحثون ألهنم قدموا لنا وصفا ملا كان قائام
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نستطيع أن نعرف أن تلك ،  التي ادخلها الصليبيون اىل الصخرةدةعم األتتاجا
وقد دمـرت جـزءا كبـريا مـن ، االعمده وضعت لكي تفصل بني الزوايا الثامين

ويظهر لنا ، ومن إطار هذه أللوحه املنفرده التي متثل اإلبداع، الفسيفساء املنفرده
، بعضها البعضأول منظر والذي خيص فروعا وأغصانا تظهر وكأهنا مرتبطة مع 

لعرفنـا ، ولو حاولنا أن نستعرض فقط تلك األصباغ التي استخدمها األمويون
، كم كلف ذلك العمل وكم استغرق من وقت وجهد حتى برز وكأنه لغة العرص

 العباد يف مناجاة اهللا وصفة املؤمن الذي ال يتحدث عـن دلغة الوقت متثلت بزه
 .نفسه بل يرتك غريه يتحدث عنه

 بالفن الناطق أو الفن املعرب ولوحات بيكاسو وغـريه مـن كبـار نحن سمعنا
زالـت القبـة حتـتفظ  ومـا، ويف املسجد األموي توجد زخرفه قبة املال، الفنانني

 أي بـةأيضا يف قبة الصخر من اخلـارج مـا بـني الـسطح والق، بتلك الفسيفساء
اء وان ويوجد هنا جزء من هذه الفسيفس، املنطقة التي ختص الصحن واألقواس

  .كانت متثل عده عصور إسالميه منها األموي والعبايس والفاطمي
مادة الصباغ التي استخدمت ساعدت مع مادة الصمغ يف هـذه الزخرفـة التـي 

وأظهرهتا ، خصوصا يف املركز اىل تلك االروقه، أقيمت فوق القوس وفوق اجلسور
 .ندس الديكور يف حينهأيضا كل هذا العمل ملاذا قام به مه، وكأهنا أنامط مستقلة

 :هناك ثالثة فواصل مهمة قام هبا مهندس الديكور
من ثـم  وإنشاء املخططات و انه اوجد مساحة لكي يتم عليها تركيب– أوهلا

استخدام ذلك  و،صف احلروف بامده صباغ تناسب نسق الفسيفساء 
 .انني يف إتقان ذلك العملنالصمغ الذي برع به أولئك الف
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ائرة الكاملة االروقه التي تعاملت مع األقـواس ابتـداء مـن  قطر الد-ثانيها
تلوينهـا بـام  وكل هذه األنـامط متـت زخرفتهـا ،حتى القبة والصحن

 .يناسب اجلامليات اهلامة
 اخلارجية بالزخرفة و مهندس الديكور تعامل مع الواجهات الداخلية-ثالثها

 مـداخلها أو أعطوا أمهيه باملوضوعية يف وأيضا يف الكنائس ،التزينيو
لكن يف الصخرة ظهرت املوضوعية باملركزية املفتوحة أي  ،يف جوانبها

هذا الـنمط وفـر لكـل زائـر بـان  و،النمط الذي يشمل مجيع اجلهات
 .يالحظ هذه املركزية من أي جهة يف البناء ويشاهد

من هنا يمكن القول أن كل مـن الكنيـسه والـصخرة كانتـا ترمـزان للفكـر 
قد كانت الكنيسه تعرب عن الفكر الديني املسيحي والصخرة تعرب وهلذا ف، الديني

الن الفكر ، ولن يكن هناك أي تقليد أو نقل النمط، عن الفكر الديني للمسلمني
  .الديني لكل هذه املواقع خمتلف عن األخر
  .املخطوطات العباسية يف مبنى الصخرة

وم بـديع الـسموات  احلمد هللا الذي ال الـه إال هـو احلـي القيـ"بسمله ) ١(
 .واألرض ونور السموات

واألرض وقيام السموات واألرض األحد الصمد مل يلـد ومل يولـد ومل ) ٢(
، ملك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك مما تشاء، يكن له كفؤا احد

رب العزة الرمحن الرحيم كتب ، كل امللك لك ومنك ربنا واليك مصريه
تـه كـل يشء سـبحانه وتعـاىل عـام يـرشك وسعت رمح، عىل نفسه الرمحة
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املرشكون نسألك اللهم برمحتـك وأسـامئك احلـسنى وبوجهـك الكـريم 
  .وسلطانك العظيم وبكلامتك التامة

وان كنـت قـد حتـدثت عـن هـذا ، ما أمجل الرتاث وأمجل ما فيه هو اإلبداع
لك بن  لكن أبقى عاجزا عن إدراك املهام التي وضعها أمام عينه عبد امل–اإلبداع 
 عىل القدس نجده قد سجلها يف االجنده اخلاصة " عبد امللك "حرص  ومروان

لكن ملاذا كانت القدس رقم واحد يف أجندة امللك يف حني كان ) ١(به حتت رقم 
وكان يعد ، وأوىل هذه املهمة اىل احد أبنائه، جيهز جيشا قويا ملواجهة القسطنطينيه

ول البيزنطي الذي حاربه معاويـة يف األسطول اإلسالمي الذي سيواجه األسط
، وانترص عليه مع قله عدد سفنه وخربة بحريته، معركة ذات الصواري الشهرية

لكن عبد امللك جهز هذا األسطول هبذه اإلمكانيات ليكون قادرا عىل مواجهـة 
حيث إهنـا بـدأت ، وال سميا وان دوله اخلالفة كان أمامها مهامت كثرية، بيزنطة

أضافه جتهيز محله قويه اىل األندلس اىل جانب ، واعني شامل أفريقيابفتح أفريقيا 
كـل ، بخاصة يف كل من العـراق واحلجـاز، معاجلة احلياة اليومية لدوله اخلالفة

هذه املهامت الكبرية كانـت عنـد عبـد امللـك تـساوي املرتبـة الرابعـة والثالثـة 
حيث اسمه عىل بوابة  ،" بيت املقدس"واخلامسة بالنسبة اىل القدس التي سامها 

ألهنا البوابة التي دخل منها اخلليفة عمر بن " بوايه دمشق "املدينة الرئسيه وهي 
وان كـان عمـر ومعاويـة قـد ، اخلطاب عندما سلمه صفرونيوس أمانه القدس

إال أن عبد امللـك اوعـز اىل الوليـد بـان متـنح ، للقدس) ايليا(حافظا عىل اسم 
  ." بيت املقدس "اسمها القدس مركز الوالية ويكون 
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بطريـق رئـيس ، اوعز اىل مهندسيه بربط القدس بعاصمة اخلالفة أي دمشق
وضع هذا عىل الطريق الكتابات التي  و،يوفر نقل املواد واإلمدادات اىل القدس

، ليعرف املسافة بني القدس ودمـشق، حتدد كم من الفراسخ التي قطعها املسافر
 كإشـارات "إذ استخدم الرومان االعمده ، اوهو هبذا قدم نمط حضاريا جديد

وهذا كان رمزا ألول ،  نجد أن عبد امللك استخدم املخطوطة املكتوبة"للفراسخ 
وهبذا العمل كان عبد امللك قريبا ومتابعا ملا ، طريق بريدي يف الدولة االسالميه

األرض التي هي أم ، ارض احلرية، ارض الفجر اجلديد، جيري عىل ارض الرباط
، من قدسيتها هبذا املدلول، من اسمها جمدها،  مسكها" عبري اجلنة "وهي ، لدنياا

وهذا الدرب بدا عندما انتدب عبد امللك ابنه الوليد ، بدأت دوله اخلالفة الدرب
ليكون مرشفا عىل بناء كل من الصخرة واملسجد األقىص وكلفه أيـضا ببنـاء دار 

باجلهة اجلنوبيـة أي خلـف األقـىص وهي التي أقيمت ، ودار للضيافة، للخالفة
وهذه أالبنيه كانت ترتبط مع األقىص بطريق معلق أي جرس يوصل بني ، مبارشة

وكانت هذه الوقائع أشبه بفتاوى بان يبحث املجتهد عن ، هذه القصور واملسجد
 حقوق "وهذا ما نسميه بعرصنا احلايل ، حل املسائل بالقياس يف غياب الترشيع

  ."اطية اإلنسان والديمقر
و قبل أن يكون لنا فتـوى حـول القـدس ال ادري مـن أيـن سـيكون بـاب 

 أم سيكون بالفريضة ،سموها والتداخل هل سيكون من خالل األديان بفكرها
 عنها هم الذين فقدوا الـرقم الكن الذين ابتعدو ،حقا تبقى القدس  ،الوصفو

 ما قام به كل مـن لغاية أالن ال يزال يذكر وأي التاريخ الن كل مسلم ،الصعب
من أمجـل مـا قـرأت ملـؤرخ  و،العادل يف العرص األيويب مع الصليبيني والكامل



 

 ٩٧  الباب األول–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

امللك :  تلك احلادثة"٧٢ املجلد األول صفحة "احلملة الصليبية وليم الصوري 
كـان املـسلمون وقتهـا ال يوجـد هلـم  و،دبوان حرض للقدس يف عرص الكامـل

قد اصدر الكامل أمـرا للمـؤذن يف  و،الصخرة وسيطرة إال عىل املسجد األقىص
بل يرفعون األذان يف داخل املسجد  ،املسجد األقىص بان ال يؤذن من عىل املاذنه 

 ." إزعاج امللك "خوفا من 
 ملـاذا مل تؤذنـوا لـصالة الفجـر؟ فقـال :و يف اليوم التايل سأل امللك الكامـل

وت عال مـا أتيـت لكن دبوان قاهلا بص ، أنا إمرهتم خوفا من إزعاجك :الكامل
 !.!هلنا إال من اجل أن اسمع صوت هذا األذان

 مع ذلك الغسق ،هي أن نسمع صوت األذان مع الفجر ويةنو تبقى أمامنا أم
 مع ساعة من ساعات الظهر التي خـصها صـالح ،مع إطالله اهلالل ،من النور

 مع وقت الزحف الـذي أبقـى االمـه يف ارض ة،الدين بوقت من أوقات الصال
 .ما عليها وباط حتى يرث اهللا األرضالر

 ،إن الزخرفة بالفسيفساء بدأت من أعىل نقطة من قطر الدائرة ثم باالنحنـاء 
 ،هي دائام كانت قريبة من رأس القمة وهذا االنحناء يتامشى مع انحناء القوسو

هذا املقياس وفر مساحة لكي يتم كتابـة تلـك املخطوطـات  و"الشرب"بمقياس 
هذه الكتابات كانت تبدأ  ،وجدت عىل الفسيفساء يف قبة الصخرةالتي  و،اهلامة

كانـت تبـدأ مـن  و،أحيانا تأخذ الوضع احللـزوين أو اللـولبي وبالشكل املثلث
املعـامري  ،ضعت لكي تفـصل بـني الزوايـا الـثامين واالعمده وجانب الدعامة

هـذا املـشهد جـسده  و،األموي أراد أن يمنح املشاهد للصخرة مـشهدا كـامال
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هلذا فقـد غطـى البنـيالت الرخاميـة بجـذوع  واللوحة لوحه فرديه و،باللوحة
 اليوم اللوحة ى يسمَ مع بعضها فيمةة التي جعلها متصلالنخلة واالحبال الوردي

 أمـا . تتحدث عن نفـسهاةالتجريبية وهلذا فقد كانت الفسيفساء عبارة عن لوح
راغ ما بني انحناء القوس األول لوجود ف، من الداخل فلم يغط البنيالت لسببني

والثاين استخدم الرخام األسود واألبيض يف البينيالت حتى يمنح ، والدعامات
  .الفسيفساء إطار اللوحة

، يـكناألول وضوح التلوين والتك، تعامل الفنان الذي صب الفسيفساء بأمرين
و أن ال  كان أمام الفنان أمر وهـ.والثاين تغطيه الفراغات بالزخرفة وتعريج األلوان

وهبذا العمـل أصـبحت ، يصيب أي من هذه اإلطارات وخطوط الكتابة أي رضر
وقـد ، أي إهنا كانت تزين قمـة القـول ووسـطها، املخطوطات مشار إليها بوضوح
،  وشملت أيضا إطار اللوحات الصغري والكبرية.غطت األجزاء العليا من االروقه

جد نقطه احلل الذي رسم عليهـا ويكمل الفنان العمل يف فسيفساء الصخرة بأنه او
واالهم منه أن ،  أو استخدم رسم اإلناء" االوكونتش"الزهور والتي رمز إليها بنبته 

وهذا أيضا نمط جديد ظهر يف ، األمويني رسموا كل من احلبل واإلناء عىل العامود
ومـن إبـداع تلـك ، اللوحات التي قدمتها احلضارات وكام كان احلال يف الدعامات

فساء التي غطت الداعامات حيث قدم لنا الفنان لوحه رائعة يظهر من خالهلا الفسي
الينبوع الذي يتدفق منه املاء بشكل بخاري ليغطي اللوحـة بـشكل عـامودي وهـو 

  .أيضا من خصائص الفسيفساء التي فقدناها
متثل نرش وكشف الزخرفة التي تناسبت يف اجلمع بني تلـك اللوحـات وغطـى 

  . ذلك النقص الذي كان يظهر يف الفسيفساء الرومانية والبيزنطيةةالفنان بالزخرف
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وقد متكن املعامري األموي من استخدام الزخرفة بالتدرج من الوسط وحتى 
 وقد غطى اجلوانب والفواصل وقدم لنا لوحه كاملة منفردة ودجمها .قمة القوس

األول الـذي قـدم  ويكون الفنان األموي هبذا هو .بإطار اللوحة الثانية والثالثة
 نطـالع ةومن خالل تلك االجند، اتحأجنده ولو، اللوحة بني القدس والزمن

لكـن مـن ، ك الذين سجلوا أسامؤهم يف أجندة القدسئولأىل إالسرية والذات 
ومن ، خالل دائرة الزمن عرفنا كيف سجلت القدس احلدث عىل سطح أرضها

 كام سميت "دينه الوديان م"الن القدس قد سميت يف احلضارة ب ، عمق دينها
 إال أن جغرافيه القدس تبحث عن دائرة الزمن ودائرة " مدينه األهنار "أيضا ب 

 دائرة الـزمن . األرض حول الشمس كام حددها علم الفلكةالزمن ليست دور
الرقم الذي ال يقبل القسمة لكن تظـل هنـاك ، لدى القدس هي الرقم الصعب
ادم الذي يأيت اىل القـدس مـع رشوق الـشمس عالمة اىل هذا الرقم الفارس الق
 .جتمع بني النمط والرتاث والزمن

سجلت هلـذا الـزمن ، فسيفساء قبة الصخرة كانت لوحة من لوحات الزمن
وهلذا كان العرص لغة ، وأمنت بالرسل والكتب الساموية، قدر أمه أمنت باخلالق

، طبت العـرصوالفسيفساء من خالل املخطوطات والكتابات والتي خا، الزمن
وهل تقبـل القـدس بغـري الوحدانيـة؟ وهلـذا كـان الـرقم ، خاطبته بالوحدانية

 .الصعب باملعادلة هو الوحدانية
القدس املوقع العايل املرتفع التي دونت يف أجندهتا املنترص واملهزوم فاملنترص نال 

ذين لئك الأووقد استثنت ، رشفه واملهزوم سجلته بقائمة من دافع وقاتل من اجلها
 قسمة القدس التي ريض هبا كل من العـادل "القسمة"قبلوا باحلل الوظيفي واعني 
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ولكن هذه القسمة مل تدم ألكثر من ست سنوات وسحقها الصالح وهلذا ، والكامل
 .ابنها الذي يلبي النداء وجيمع األمة عىل وحدة القدس، القدس تنتظر ابنها البار

القدس اللون االورجـواين واللـون فإن كان الكنعانيون قد خطو عىل ارض 
واللـون األمحـر وهـو ، فهذا يعني إن صناعة االورجوان كانت مهنتهم، األمحر

وقد حافظ عىل هذا الوصل والصلة بـني القـديم ، النحاس والذي هو عرصهم
أجندة الزمن وحوليته وما نقرأه يف مقدمات اخلليفة معاويـة بـن أيب ، واحلارص

 "ذات الـصواري"دة األسطول العـريب قبـل معركـة سفيان لدى اجتامعه مع قا
 .وجدت تلك املقدمة
واملعرفـة هـي الواقـع واألحـداث وحتـديات ، يملك القوة–من يملك املعرفة 

ومن تلك املقدمات التي كتبها معاوية يف مكتبته يف مكتبة خالد بن معاويـة . .الزمن
وهيـدي رأيـه يف ، هاستطيع أن أقول إن معاويـة كـان يقـرأ التـاريخ ويدونـ، األول

األحداث التي جتري خارج حدود الدولة اإلسالمية وهذا ما مكنه من التعامل مع 
ونحـن إذ نـورد ،  حقوقهم الكاملـةمأهل الذمة داخل الدولة اإلسالمية بأن منحه

 حيـث وجـد كتابـه "احلمـة"مثال عىل تلك الوقائع والتـي اكتـشفت يف حفريـات 
بأمر اهللا وأمر عبد اهللا معاوية بن أيب سفيان تم إقامة " :باليونانية والتي نصها بالعربية

 هلذا سوف نعرض لقراءة الفسيفـساء "هـ ٤١هذا املكان ليكون محامات عامة سنة 
 .الصخرة املرشفة حسب اجلدول الذي قدمنا جزءا كبريا من هذا البحث

هـذه ، ونحن هنا قد وصلنا لقراءة هـذه الطبقـة، الطبقة السفلة من الصحن
طبقة تعترب من أهم املواقع التي جيب مراجعة نمطهـا ونـرش تلـك املعلومـات ال
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وبني تلـك ، والتي تعالج كيف تعامل املعامري مع هذه الطبقة الدائرية واألفقية
وتشكل هذه الطبقة أربعة أمتار علوا وحميطها يغطي ستة ، الدائرتني يوجد رباط

حتـى تـساوي ، نسق والفراغاتوأمجل ما يف هذه الطبقة التساوي بني ال، أمتار
، وكذلك التساوي كان باجلامليات والزخـارف والزينـة، باالمتداد كان متوازيا

، ومن هذا الواقع فقد سلم العلامء بان املعامريني اللذين عملوا كثـريا وبـصعوبة
وحتـى أالن ننظـر اىل ، ينهـايمنها كيف متت زخرفة هذه الطبقـة وكيـف تـم تز

وامليـزة ، ملوهبة التي ال تزال حتى أالن يف هذا الـصحنالتجربة والفضل بتلك ا
اهلامة إننا مل نجد يف هذه الزخرفة إهنـا قـد أفـسدت أي جـزء أخـر مـن موقـع 

بل كـان هنـاك ، والتي يبلغ عددها ستة عرش شباكا، األقواس والشبابيك العليا
جتانس بني هـذه األنـامط القائمـة يف الطبقـات الـسفىل للـصحن وبـني األواين 

وكانـت ، األوعية والفواكه واجلذوع واألغصان التـي كانـت تـزين اجلـدرانو
حيث بنو مكاهنا بنـاء دائريـا ، والتي دمرها الصليبيون، مرسومة عىل الفسيفساء

والتي كانت بارزة بفراغات عن ، من احلجر اغلبه كان من الكونيشات املنقوشة
، ي حتـدثنا عنهـاوقد كتب عليهـا الـصليبيون خمطوطـاهتم التـ، منطقة الصحن

ومن اجل هذا قام صالح الدين ، وارنربغ "وليم الصوري"وحتدث عنها املؤرخ 
وكتب عليه تلك املخطوطات التي ما تزال قائمة ، ببناء هذا الصحن من النحاس

تها املتغريات التي ضواملداخلة فر، لكن بيننا وبني احلدث مداخلة، اىل يومنا هذا
 ًفكل من احلكام واألمراء حاول أن يمأل جزءا ،" الصخرة "أدخلت عىل النمط 

لئـك احلكـام أن تـدون ْأوبات التي أراد هبـا امن الفراغات باملخطوطات والكت
وكام قلـت فهـذه ، واألعامل التي قاموا هبا بالقدس والصخرة بالذات، أسامئهم
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هي القدس املوقع الذي يسعى إليه كـل قائـد وكـل فـاتح ويبقـى بـني النـرص 
 .وإحداثها تدور حول النمط، قصتها موثقة، جنده مكتوبةواهلزيمة أ

يف التالقي ال عن اإلبداع وال عن ، ونحنفي عرصنا احلايل نبحث عن التعاون
ملكية القرار والسرية والذات التي سلبت من عقولنا وأصبحنا نستوردها عوضا 

 .من أهنا كانت لغتنا اجلميلة التي نتحدث هبا اىل العامل
كانت موجودة ، ي دمرها الصليبيون داخل طبقة الصحن السفيلالكتابات الت

عىل امتداد النمط الذي كان يـربط بـني الـدائرة والوضـع ، عىل ستة عرش لوحة
فكل جمموعة من هذه املجموعات كانت ، األفقي يف الطبقة السفىل من الصحن

عـىل قائمة عىل دعامة أو عمود والزخرفة قد زينت عىل الفسيفساء والتي متثلت 
وأحيانا كانت الزخرفة النهائية تتمثل بأشكال ، األغصان الزوجية من خالل إناء

بـني الفـروع وفتحـات ، واعني األغصان مع الشكل اهلنديس، ثالثية أو رباعية
اإلناء نجد شكال هندسيا يشبهه العاصفة والذي يربز بشكل عمـودي ومتـوج 

 الدعامات وبارزة بشكل  هذه املجموعات كانت قائمة فوق:بزخرفة من األعىل
اقل عرضا من اجلهات األخرى وكل ذلك تم بفضل األلواح التي كانت تكمل 
بعضها البعض ما عدا بعض االختالفات يف حجم وعدد األنامط التي اعتمدت 

  .لتكون الزخرفة النهائية
واليشء الذي جيي التسليم به انه بمجرد الرؤية نـستطيع أن نـشاهد أعـامل غـري 

 تربز وتظهر وكأهنا متصلبة وغري متجانسة مع النمط األصيل وان كنت أريد اعتيادية
 .وصفه فهو قد برز من خالل أعامل اإلصالحات التي متت والتي قد غريت
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التي متـت يف الفـرتة االسـالميه املتقدمـة  وتلك الزخارف واألعامل اجلاملية
ط القـائم وكشئ خيص الرتكيب ذاته سنكون اقـل حتمـسا للمقارنـة بـني الـنم

والنمط الذي كان قائام يف السابق وخاصة حينام كان ذلـك الـصحن قـائام عـىل 
وكانوا يقصدون ) العمل الزوجي(دعائم أو أعمده وهذا النمط سامه األمويون 

أي إجياد بديل قائم خوفا من حدوث هزه أرضيه أو عمـل ) الدعامة والعامود(
فقد سقط قسم كبري ، االمره واحدههلذا مل تتأثر الصخرة من اهلزات ، طبيعي أخر
هناك حتدي أخر تعاملت معه تلك الزخـارف التـي الزمـت العمـل ، من القيه

األول وهي التي قلت مـن وجـود فراغـات عـىل امتـداد املمـرات الدائريـة أو 
كـل هـذه ، أو األقواس العليا فبواجهـات الـصخرة اخلارجيـة، املمرات املظلة

ط معامري تكون قـد قـدمت اللوحـة الكاملـة األعامل إذا مجعت مع بعضها بنم
املتكاملة لكن اللوحات هنا ليست باملظهر اخلارجي بل إهنا مجعت بني العقيـدة 

 .والنمط وبني الرتاث والفكر واحلضارة
أو بيتـا ، هنا يف هذه املداخلة عبد امللك بنى هذه القبة ال لتكون قرصا له ولعائلته

ل انه اعتمدها لتكون لوحه خالدة جـسد هبـا من بيوت الدواوين اخلاصة بالدول ب
ثم صممها بشكل ثامين يف محلـه العـرش حيـث ، املعامري حادثه اإلرساء واملعراج

كام مجلها بالفسيفساء والتي هـي ، وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثامنية(يقول اهللا 
 .النمط األول الذي ادخله املسلمون اىل أالبنيه اهلامة التي أقاموها

ز أي زيادة أو خروج عن النمط الذي نفذ يف عامره الصخرة أمـا أمهيـه مل ترب
 .الصخرة من اجلهة اخلارجية فقد كانت عامال ألهنا تظهر وكأهنا لوحه خالدة
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الشكل والنظام اللذان رافقا العمل واللذات كانا من الدقة بحيث مل يكتشف 
بوا عنه أهنا الطبقة هذا مااثار الباحثني وكت، أي خطا فني سواء كان غري مقصود

 .العليا من الصحن
وان كنا قدمنا دراسة عىل الطبقة السفىل مـن الـصحن فـسوف تبـدأ بقـراءة 

والـذي ، هذا القسم من الصخن يتألف من ستة عـرش شـباكا، الطبقة العليا منه
 العلـوي " الزنـار "األخري منها يظهر انه يكمل ، يقسم أيضا اىل ستة عرش لوحا

لكن األلواح والشبابيك ) االسوراره(ا وقد أسامء املعامريون والذي يربز خارج
ما خيص الشبابيك من ملئ الفراغات التي برزت ، مل تكن مجيعها بنفس العرض
 وجدوا إن ١٩٢٧عندما تم فحص تلك الطبقة عام ، بالطبقة العليا من الصحن

قـصد حيث ظهرت األلواح التي حتدثنا عاهنـا واكانـه قـد ، الزخرفة قد أتلفت 
الن الذين قاموا بعمليه الرتميم من خالل تغيري نمط الفسيفـساء بـنمط ، إتالفه
واتلفوا كثريا من تلك الزخارف النقوش وبقايا الفسيفساء التي كانت ، القشاين

 .قائمه يف مبنى الصخرة املرشفة
والتي ما يزال ، لكن بقايا من صب الفسيفساء االلوىل وبعض أنامط القصاره

 من قبل البعثة املرصية ١٩٤٦إال انه يف إصالحات العام ، نها موجوداجزء كبري م
والتي زخرفت اجلدران االساسيه كان يقوم عليها أنامط من الفسيفساء وعود اىل 
تلك األواين التي كانت مرسومه عىل عده لوحات من الفسيفساء حيث وجدت 

مط الفسيفساء مل أجد  السويرسي الذي عمل بقراءة ن" فان بريتم "بقايا منه يقول 
يف الفسيفساء الرومانية أو البيزنطية بروز الينابيع من خالل إناء، وبروز أغصان يف 

وهي التي برزت بشكل متساوي بالطول والعرض، وباملنطقـة التـي ، كل جهة
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، أفرغها الرسام بني األغصان واإلناء حيث كانت يف مجيع الرسومات متـساوية
ألجزاء والزخرفة والتزيني كـان أيـضا متطابقـا يف ويضيف بريتيم أن تتناسب ا

 .األعامل الفنية مثل ما كان متوازيا يف األعامل اهلندسية
واليشء الذي كان مثريا للدهشة إن كال الغصنيني كانا يمتدان نصف الطريق 

وبـاملعنى املعـامري هـي ، وهلذا اعتربمها الفنان البنـدات، املساحة بشكل علوي
التي يبلغ عددها أربعا وعرشين وهي أيضا هامه للفنان حيـث االورقه املثمنه و

مع العلـم ، قدم لنا أسلوبا مهام يف حتليل وجتانس اللوحة مع اللوحات األخرى
 .إن هذه االورقه ختتلف عن بعضها البعض

وهـذا مـا سـاعده يف تقـديم نمـط ،  أطلق لنفسه اخليـال احلـر–الفنان هنا 
ولكن اللوحة الفنية التي أبدعها ، نيه جديدةموضوعي كام لعلامء البحث لوحه ف

واإلبداع هنا ، الفنان كانت عبارة عن اكليلمن الزهر والفواكه وأوراق النباتات
يظهر بأسلوب نرش الزهور والفواكه األوراق حيث أبرزهـا بأسـلوب الـزنربك 

وهو يغطى بامتداده كل القوس وتتالقى هذه الزنربكـات ، الذي خيرج من سله
  .ا البعض عند قمة الرأسمع بعضه

الـذي كـان سـائدا يف بدايـة القـرن اخلـامس  هذا النمط خيالف ذلك النمط
حيث كان نمـط الفسيفـساء الرومانيـة منتـرشا يف ، والسادس امليالدي يف روما

ومل يعلن هذا النمط مـشاهبا لتلـك ، جتميل الفيالت لرومانيه والقصور واملعابد
 وهنـاك " القـسطنطينيه " و" سـولينك " و"ينا  رف"التي كانت قائمه يف كل من 

  .أيضا خمطوطات مكتوبة عىل زخرفه من أوراق الداليه
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كتبـوا ، ويف موقع أخر قدم لنا الفنان األموي طفريه متتد عىل القسم العلـوي
ولكن مـا وجـدت يف مراجعنـا العربيـة ، عنها باالنجليزية والفرنسية واالملانيه

لكنه الذي نعرفه من ، كيف تم تغيري هذه األنامطو، مداخله حول هذه اللوحات
كلها حتدثت عن وصف ما ، وابن الفقيه ونارص خرسوا، مراجعه خما كتبه اخلليل

كان من مداخل وأورقه وساحات وعدد القناديل وعـدد الـدرجات ووصـف 
وكنت أمتنى أن نجد رشحـا يف مراجعنـا عناسـطيل سـليامن والبـاب ، العتبات

والـذي هـو البـاب الـذهبي ولإلعـامل ) الباب املـسحور( الذهبي أو ما يسمى
والتـي كانـت مدرسـه ) يـر الـصالحية(الكثرية التي حتتاج اىل إيضاحات مثل 

  .الشافعية يف عرص صالح الدين
لكن كل هذه العامل كانت قائمه حتى قمة القوس وامتـد اجتـاه الفسيفـساء 

هـذه ، ى مركـز الـصخرةباجتاه اجلهة املقابلة واملخالفة لكل قوس وصـوال حتـ
النقوش والزخارف تركت عىل الواقع عرضا فنيا جيذب كل من شاهد أو يشاهد 
، جزءا من هذه الرتتيبات املتناسقة واملتكاملة املتداخلة والتي تعـرب بالوحدانيـة

وهـذه الفسيفـساء ) الطواف(وقدمت الفن بطريقه اإلحياء الروحي وكام يقول 
قق إال من خالل اإلبداع وقد بـرز اإلبـداع مـن الذي ال يتح) التأمل(هي قمة 

وهـي جمـسده ، خالل لوحة شهد هلا الزمن وشـهدت هلـا سـريه االمـه وذاهتـا
ومل تكن اللوحات حتطر عـىل بـال فنـان أو رسـام واهـم اللوحـات ، بالصخرة

، وأبدعها تلك القرشة املصدفه ذات اللون الزهري التي قدمت لوحات التخيل
سلوب مجاعي وكان سامها الطوف إهنا حقل مـن حقـول وقدمت أيضا الورد بأ

أما الكتابة العباسية تزين الفسيفساء ، أوراق النباتات وأمتنى أن تعاد مره ومرات
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وننجـي  ، وهبا نعتصم وبرمحتك من الـشيطان "فسوف نقدم اجلزء األخري منها 
وبنعمتـك الـسبغة وفـضلك العظـيم وبحلمـك  ،هبا من عذابك يـوم القيامـة 

تك وعفوك وبجودك أن نصيل عىل حممد عبدك ونبيك ونتقبل شـفاعته يف وقدر
  " .أمته صىل اهللا عليه والسالم عليه ورمحة اهللا

مما أمر به عبد اهللا اإلمام املأمون أمري املؤمنني أطال اهللا بقاؤه يف واليـة أخـي 
  .ديهأيب إسحاق بن أمري املؤمنني الرشيد أبقاه اهللا وجزا عىل ي ،أمري املؤمنني

صالح بن حييى موسى أمري املؤمنني يف شهر ربيـع األخـر سـنة سـتة عـرشة 
 .ومائتني للهجرة

ّاجلــذور واألغــصان التــي كانــت تــزين اجلــدران وكانــت مرســومة عــىل 
الذي جيب التسليم به أن تأثري الزخرفة مل يكن به أي ملل أو  واليشء ،الفسيفساء

د تلـك الزخـارف وأعـامل الزينـة فحيـنام يتأمـل املـشاه ،أي انطباع غري مـؤثر
وخاصـة التـي كانـت  ،واللوحات جيد إنا متجانسة ومكملة لبعضها ،األخرى

 .من حيث النوع والشكل والتنويع يف األلوان، ختص الفسيفساء
النقد الوحيد الذي يمكن أن يتعامل معه النقاد هو تلك الفرورع واألغصان 

ساحة مـن احلجـم املـصطلح  واقـل مـ،التي كان بروزها بشكل غـري اعتيـادي
والتي برزت من خـالل  ،لألغصان والفروع التي ظهرت يف األقواس الدائرية 

ولكنهـا كانـت  ،وهي التي كانت حتى أالن متطابقـة للنـوع والـشكل  ،أوعية
 كل هذه اجلامليـات اعتمـدت لتكـون قاعـدة ،مجيعها من نفس الزخرفة والنوع

والـذي ادخـل عليـه بعـض ، رةعلمية ملوقع الصحت الذي حيمل قبـة الـصخ
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 حيث سـموا ذلـك الـشكل وليـدا ،اإلصالحات والتغريات يف تواريخ متأخرة
ومـن ، مؤكدين فحص كل نمط بدقة، هذا ما أثاره الباحثني وكتبوا عنه، جديدا

 ، كل يشء استخدم بمعيـار:هذه األنامط كانت الفسيفساء وزخرفتها وقد قالوا
 وأكثر من ذلك وحـدة ،ينة تم حسب الواقعوالتكتيك واأللوان والزخرفة والز

الشكل والذي سوف نقدم قراءة علمية له من خالل ذلك البحث سوف نلمس 
 إذا فحصنا هذه الكتابات وكيف هي قائمة نجد إهنا اآلن غري .الكثري من احلقائق

وكانت هذه املتابات  ،وخمتلفة بالنوع والشكل عن النمط األول  ،عاموديه اخلط 
 ، أنامط الفسيفساء التي كانت قائمة عىل األقواس الداخلية واخلارجيةقائمة عىل

ّبعض هذه العالمات جتسدت بأنواع الفواكه واروراقها وهي التي رسمت عـىل 
والسؤال هل كانت تلك الفسيفساء أمجل ، الفسيفساء وزخرفتها وألواهنا وزينتها

ألنامط اجلاملية التي زينت  نعم تلك الفسيفساء هي أمجل ا؟ما يف تلك القبة املثمنة
هبا الصخرة بزخرفتها وهذا ما يظهر الشكل العلوي وهلذا اعتربها الفنان سـندا 

وهبـذا الـنمط يكـون الرسـام قـد  ،للنمط القائم عىل فراغات الصحن العلوي 
 وحتى تلك األعـامل التـي ظهـرت يف عـدة أمـاكن يف ،خالف النمط البيزنطي

 ،ة اىل أعىل وهي متتد وتتعامل مع انحناء القوسوهناك األغصان املنترش ،سوريا 
 ، والتي هي قائمة بالطبقة العليـا مـن الـصحن،وحتى بروز الشباك والشبابيك

وكام قلت فسوف يتم رشح هذه األنامط من خالل قراءة وحـدة الـشكل العـام 
وهي ستة  ،وخاصة يف ما يتعلق بتلك األلواح التي حتدثنا عنها  ،لنمط الصخرة 

  .وحا وهذا العدد يامثل عدد الشبابيك بالطبقة العليا من الصحنعرش ل
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  ؟لكن كيف تم الربط بواسطة الضامدات
أقـول إن  ، سم ٨٥ م وعرضها ٦٫٢٠إن األوراق الضيقة والتي كان طوهلا 

املعامريني الذين عملوا يف هذه البندات قد عملوا سطحا أخر غري ذلك الـسطح 
 ومع أن زخرفتها كانـت اقـل ،ت التي نتحدث عنهاالذي نراه اليوم ومنه البندا

 لكن ظفرية متتد عىل ،أمهية من الزخارف التي كانت تزين األقواس والواجهات
وهذا كان يشمل الـربوز  ،القسم العلوي من القوس امتدادها عىل طول القوس

 ويعتـرب هـذا اإلطـار نـادرا وهـذه ،املقلم والذي توجد عليه الكتابة املخطوطة
د توجب الباحث أن يفّكر وحيلل كيف اسـتطاع أن يـصف املخطوطـات النوار

والكتابات فوق بعضها البعض مع اسـتخدام عنـرص التلـوين والتكتيـك عـن 
وكيف تم الربط بني بروز هذه املخطوطات والتي ال زال قسم منها  ،الفسيفساء 

 لكـن كـل هـذه ،ظاهر عىل منطقة الصحن من اجلهة اخلارجيـة مـن الـصخرة
ّ والتي غطت بشكل بارز عرب عوارض األقواس ،فة وخاصة التي بالفاكهةالزخر

 أيـضا ،واستخدم اللون الزهري، حيث تم تغطية هذه العوارض بقرشة صدفية
 لكن هذا الطـرح الـذي أقدمـه اىل الباحـث واىل ،الدالية التي غطتها الكتابات

 تقريبا من أثارنا  والتي أصبحت،القارئ لكي أعيد الذاكرة اىل هذه اآلثار اهلامة
  .أثارنا اخلالدة التي نسيناها ،املنسية

بني الفكر والقدس رباط هكذا قال عبد امللك بـن مـروان يف الرسـالة التـي 
 ،كلف هبا ولده الوليد بن عبد امللك حينام اوكل إليه متابعة األعـامل يف القـدس

ان أول املهـام وكـ ،الن احلياة الفكرية يف زمن األمويني بلغت املستوى الرفيـع 
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الفكرية التي عنى هبا معاوية ألن بنى مسجدا يتسع لثالثة آالف مسلم يف موقـع 
 . هـ أي بعد تولية اخلالفة بسنة واحدة٤١وكان ذلك عام  ،األقىص 

ويف عهد معاوية بدأ املسلمون بتـدوين التـاريخ وكانـت هـذه أول املهـامت 
اىل االهتامم بالتاريخ رغبة منـه يف وقد كان الدافع  ،الفكرية التي عني هبا معاوية
وسجل يف هـذا الـديوان توصـية بإقامـة األبنيـة يف  ،مجع أخبار النبي وأصحابه

موصيا بان تكون األبنية عىل أعىل مستوى من الفن والعامرة ففي عهـد  ،القدس
وهذا املؤدب هـو الفقيـه ) مؤدب(معاوية وعبد امللك من بعده بان يكون هناك 

 وفد .وسار عىل دربه عبد امللك وعمر بن العزيز ،ية لتعليم ابنهالذي عينه معاو
 ، علمهـم الـصوم:ُوجدت نصا من عبد امللك اىل مؤدب أوالده هـذه التوصـية

 أما عمر بن عبد العزيـز فقـد " ٧٧ املربد ص " كام ورد يف "وخذهم بقلة النوم 
 ياقوت يف معجم اوعز اىل املؤدب أن يعاقب أوالده إن هم حلنوا بالقول كام يقول

 . ٢٦ -٢٥األدباء ص 
وهو مؤدب أوالد عبد امللك يذكر أن عبد امللك ازعز ) الضحاك بن مزاحم(

اىل الدواوين بان تبدأ العمل يف علوم الطب والكيمياء واملجـاالت الفكريـة يف 
وكأنه كان يقصد أن يوفر الرباط بني  ،قبل البدء ببناء الصخرة واملسجد ،القدس

س يف علوم الطب والكيمياء واملجاالت الفكريـة يف القـدس قبـل الفكر والقد
وكأنـه مـن اجـل أن يـوفر الربـاط بـني الفكـر  ،البدء ببناء الصخرة واملـسجد 

 حيـث يقـول .الن القدس هي املكان الذي مجع بني العقيدة وفكرها ،والقدس
الضحاك بان عبد امللك أراد أن تكون للقدس وأهلها اسام هامـا حيـث سـامهم 
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 إن :وكانت القدس عند عبد امللك اخلليفة الذي قـال ،)باهل العدل والتوحيد(
 ،اخلليفة هو الرئيس الزمني للمـسلمني وهـو أمـري املـؤمنني وحـامي الـرشيعة

فقد اعترب القدس صاحبة الـسلطة  ،والقدس هي التي حتضن بسلطتها الروحية 
املسجد األقىص  وكانت الصخرة و.وليس هو صاحب هذه السلطة ،عىل اخلليفة

 عبـد امللـك .أول مسجد بني يف القدس بعد مسجد معاوية الذي بني يف سوريا
أمر باستخدام املهندسني األصليني هلذا كانت الصخرة واملـسجد والفسيفـساء 
وأسلوب تركيبها وتكتيكها اسولبا معامريا فنيا تعاملت به الدولـة مـع القـدس 

الن كال من عبد امللـك  ،ولة وعىل اخلالفة وهلا احلق عىل الد ،التي هلا األولوية 
اعتربوا صوت الرسول الذي دوى يف أرجاء األرض حينام أمـر كـل  ،وأوالده 

لذا كـان هنـاك ،  هبابالن تكون القدس قبلتها األوىل لذلك وصياته  ،األمة 
وهـذان  ،وأمهيـة أخـرى ببنـاء الـصخرة  ،امهيتان بإقامـة مـسجد يف القـدس 

ولألمة  ،ومن ثم الفلسطينيني ثانيا  ،بط الفكري للقدس أوال الرصحان مها الرا
ومن هنا نقول بان القدس هي الرقم الصعب الـذي ال يمكـن أن ، املسلمة ثالثا

 هلذا فان إصدار كتابا عـن .يتجاوزه أي مؤرخ أو يتعامل معه وكأنه حدث عابر
 .ة العربيةسوف يقدم دراسة جديدة للمكتب ،تلك الفسيفساء امللونة واملزخرفة

تم إقامة املساجد العمريـة يف ، م الذي هو عام فتح القدس٦٣٧يف نفس عام 
أنحاء األرض التي فتحها املسلمون وكان ذلك باملقارنة مع اجلامع الذي بنى يف 

  :هلذا قال معاوية ،الكوفة 
 وعندما سألوه أين هـذه " ابنا عىل األرض التي أمر اهللا األمة أن تبى عليها "

 والقول الذي قاله عبد امللـك اىل ابنـه ."بيت املقدس وما حوهلا  " قال األرض
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 ." ابن مأذنة يف اجلهة الـشاملية "الوليد الذي ارشف عىل بناء الصخرة واألقىص 
أما ردي أولئك الذين قالوا إن  ،وحسب املعطيات فان هذه املأذنة هي مأذنة الغوانم 

الن  ،والرومانية واليونانية فهذا غري واضـح األمويني قد استخدم األنامط البيزنطية 
ما حتقق من أعامل يف العرص األموي وخاصـة مـن مـساجد وقـصور كـان يوجـد 

حيث نجد انه كانـت هنـاك مجعيـة هلـذا الفـن  ،انسجام تام للعنارص الفنية العربية 
  ؟ أين يكمن هذا العنرص العريب:لكن يبقى السؤال نسأله) البادرة(تدعى 

بحيـث يمكـن االضـافه ،  متثل يف تكرار وحدات فنيه بغري هنايةهذا العنرص
وخري دليل عىل ذلك االعمده التي حيفـل ، إليها أو احلذف دون إخالل بالشكل

فإهنـا تـوحي ، وتشهد عىل ذلك األشكال اهلندسية املتالحقة، هبا مسجد قرطبة
،  حيث تبدو يف اللوحات صفوف جذوع النخل يف واحـة مـاء.رتابه الصحراء

 كانت الزخرفة تغطي .وكأهنا ال تنتهي عند حد، قوائم اجلامل يف القوافل الظاعنه
وهذا العمل وفر يف تقديم االناره والضوء هلذه املنـاطق ، أنحاء القوس وإطرافه

ويمكن القول إن هذه الرتتيبات واإلبداعات ، التي كانت حول الشبابيك العليا
 كيـف متـت زخرفـه هـذه الفـسحات  وتكمـن االمهيـه يف.اىل فنان الفسيفساء

 الزخرفة يف هذه الفراغات متتعت بفيـضض ؟والفراغات القائمة بني الشبابيك
من رشائط الورود وأنا اعتقد إن القرار الذي اختـذ حـول هـذه الزخرفـة كـان 

وهذه اللوحة خري شاهد عىل ، مطابقا للقاعدة الفنية من حيث التلوين والتزيني
ومن خالل هـذه اللوحـة نـستطيع أن ، تع صانع الفسيفساءاملهارة الفنية التي مت

حيث إهنـا ربطـت بـني مراحـل ، نميز االمهيه التي اعتمدت بزخرفه الفراغات
بني منطقـه الـشبابيك والتـي عـددها سـتة  والصحن الثالث والتي حتدثنا عنها
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من خالل قراءه دقيقه ومتأنيه للوحـه الفنيـة يمكـن القـول إن الزخرفـة ، عرش
 األوىل تعـالج امتـداد :هلذا سأقدم مقارنه بـني لـوحتني، اىل ثالث فرققسمت 

 أما الثانية يف .االرشطه الوردية التي انترشت جهة املناور أي الشبابيك الصغرية
حتـى ، والتي شغلت مساحة كبـرية ،كيف الفنان بني أوراق الزهور واألرشطة 

هـذه  ،ن الـسطح حيث إهنا استقرت وغطت ثالث جهات م ،) باحلقل(سامها 
حيـث حـافظ عـىل التـوازن بـني  ،العملية أثارت الفنان ذاته ودقته يف رسمهم 

فمن شدة حرصه عىل عملـه اسـتنقذ وقتـا كثـريا حتـى قـدم هـذه  ،اللوحتني 
 والرحلتان كانتا عبارة عن .وكانت تعود اىل مرحلتني ،اللوحات التي قدمها لنا 

وهذا املؤلف كان  ،غري مكتوب حدث تم الكشف عنه وكأنه عبارة عن مؤلف 
لوحة حتدث أي ناقد أن جيد فيها ما يكمـل املـادة النظريـة ليـضيفها اىل العمـل 

وهلذا فقد سامها لوحة اإلبداع الفني  ،ّاملهني الذي أهرج اللوحة اىل حيز الوجود 
ما مدى قدرة  ،وهو سؤال نطرحه حول التسمية  ،وأضاف شيئا أخر اىل اللوحة 

  ؟ العمل أمام عملية التناسباحتامل قسوة
التـرصيح كـام قلـت كـان غـري  ،الفنان قدم لنا ترصحيا رسميا كان مطلوبـا 

حيث كانت  ،ّهذا الترصيح متثل باختيار تقسم اجلهات بنسبة تقريبية  ،مكتوب 
 ،واعني اجلهات التي شغلت حيـز اللوحـة  ،النسبة من واحد ونصف اىل اثنني 
  .ا التوضيح جزئيّوان كنت قد وضحت ولكن هذ

  ؟لكن ملاذا كان هذا التوضيح جزئيا
مما أثار االرتباك واحلـرية اىل قـارئ  ،ألنه اختار الشكل الثالثي كبداية أولية 

واالتباك واإلثارة متثل اإلبداع الذي وفر الصدمة التي اوحت بالدهشة  ،اللوحة 
  .ملشاهدة هذه اللوحة
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 ،ن قاعدة قسوة العمل وعملية التناسب من واقع هاتني اللوحتني اللتني متثال
إال انـه تـم إلغـاء أي تعـديل عـىل هـذه  ،نجد إن حماول ما قد جرت للتعـديل 

  .واعتربت قاعدة فنية هامة ألهنا خرجت عىل املألوف ،اللوحة
منهـا الكـشف عـن هـذه  ،وحتى أوضح ذلك فاين احتاج اىل ترتيبات ميدانيـة

 ، املركزية التي ربطت بني أجزاء هذه الفسيفساءوهلذا أقول إن ،اللوحة التي اختفت
لكـن مـا تـم اكتـشافه هـو أن تـم  ،من خالل أنامط معامرية متت زخرفتها وتزيينها

استخدام عميلة صهر حراري من خالل إغالق الفراغ الذي يغطى كال من الطبلـة 
 وتم استخدام اجلص الذي تم استخدامه يف طيل هذه الفراغات هذا ما تم ،والقوس

وهـذه  ،أما يف اجلهة السفىل فقد تم تـوفري سـتارة أو نـصف سـتارة ،يف اجلهة العليا
والذي كـام يبـدو كانـت عالقـة بـني األقـواس  ،الستارة تبدأ من مستوى األرضية

  .وهبذا فقد تم الفصل بني اجلهة األوىل واجلهة الثانية ،والزوايا املثمنة
ويمكـن  ،ص الفسيفـساءمن واقع ما نشاهد من خالل الرسومات التي ختـ

إضافة اىل ذلك  ،القول إن اجلزء اهلام من هذه اللوحة قد تم إسدال الستارة عليه
واعني باالسولب أيضا ظهر هذا التناسب يف  ،مل تلحظ أي خالف بني املرحليتن
لذلك يف العمل الفني كان كان هنـاك تـالق يف  ،مكعبات الفسيفساء الزجاجية

ومـن خـالل هـذا  ،راحل التي استخدمت بالزخرفـةاالسولب يف األربطة وامل
  .التوضيح فقد كان االسولب يف مجيع تلك اجلهات واملراحل متساويا

ومتثل هذا بـبعض الرسـومات التـي  ،إدراج متأخر قد وجد يف الرباط املركزي
والـذي  ،وهذا اإلدراج تم يف العرص الفـاطمي ،أدخلت يف عىل هذا الرباط املكزي
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 ،املرزيكة احتوت عىل رسومات للحلقات والـزرد ،تعددة الزخرفةظهر يف أماكن م
 .وظهرت تلك الرسومات بمنطقة االربظة بشكل واسع ،والسالسل

لكن كيف تم إبراز ساق الورد بشكل متموج وغري مستو بداية من اجلذع 
والتي حتدثنا عنها وهـذا الـنمط ظهـر يف  ،الرئييس وحتى األربطة املجاورة 

  ؟لوحة أخرى
وبمكن القول انه تم يف فرتات زمنية  ،ذه التفاصيل بالتأكيد تعود اىل الفنان ه

لذا يمكن التلخيص حول اللوحتني  ،واعني األموي  ،متأخرة عن النمط األول 
والتي احتلت ثالث جهـات مـن ، اللتني زخرفتا بشكل فردي منخالل االربطه

يب الفسيفـساء أي بعـد بعد القيام بالرتكيب واعني ترك، سطح اللوحة الكاملة
بعد ذلك جزئت اىل قسمني بواسطة عمليه الصهر أي استخدام احلـرارة ، صبها

وهلذا كانت املساحة غري متساوية حيث كانت يف جهة واحد ونصف ويف جهـة 
هلذا فان جاز لنا نمنح تلـك ، كل هذا قد تم من خالل عمل شاق، كانت اثنتان

  .) ت عامليهلوحا(اللوحات اسام فيمكن القول أهنا 
 ؟ كيف تعاملت هذه اللوحات مع املتغريات:من هذا املنطلق نطرح السؤال التايل

لقد تعاملت مع متغـريات األقـواس أي ظهـرت وكأهنـا علقـت عليهـا أو 
وكان هلا ، وكل هذا تم ليكون مترينا يتم من خالل إبراز االربطه الفردية، طريت

التـي متـت زخرفتهـا أو تزيينهـا واجلهـات ، حدود حمدودة مع اجلهات األربـع
سواء ، باعتبار إن اللوحة تشاهد وجتذب املشاهد من أي جهة يدخل إليها الزائر

ومن جهة أخرى ، كان من الرشق أو الغرب أو الشامل أو اجلنوب هذا من جهة
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واملقـصود هنـا انـه قـرر أن تظهـر ، راهى الفنان بروز اللوحة بأسلوب التطـري
ليست مثبته عىل القوس أو عىل الفراغات مما منحها مكانة اللوحة وكأهنا معلقه و

مثل التمـوج واالسـتواء مـن ، املجسم حيث جسم حسب القواعد التي منحها
خالل املكعبات قدمت لنا الدليل األول عىل أن اللوحة املنفرده تعـانق اللوحـة 

يـة الثانية من خالل عمليه التلوين موضوعيه اللوحة هكذا كان احلال من الناح
 ؟لكن كيف كان من الناحية التي ختص العامرة، الفنية

حتـى ، خص املعامري األقواس والواجهات بدعامت قوي هبـا األساسـات
  .تستطيع أن حتمل هذا الثقل والذي خص تلك اللوحات من الفسيفساء

 أن .بقي هناك منظر استحق واستوجب أن أحتدث عنه وهي االرضيه الذهبية
 لوحـه "وسـموها ) بريـشم( و)كارمن جـانو(ها كل من هذه االرضيه كام ذكر

باستغراب حول هؤالء ) كارمن جانو( يقول " البعد الزمني " أو "الزمن البعيد 
الفنانني الذين عملوا عىل زخرفه وتزيني الصخرة أمل نثرهم الغريـزة أي غريـزة 

وا  ملـاذا مل يـستغل: ويقول من جهة ثانيه؟حب الذهب بان ينزعوا هذه االرضيه
 ؟هذه االرضيه إلنفاق عىل أعامل األعامر يف كل من املسجد األقىص والـصخرة

 .أهنم مل يستسلموا للغريزة خوفا مـن عقـاب القـانون) كارمن جانو(ويضيف 
حيث ، قانون الدنيا بل القانون الذي سنه اهللا لألمة املسلمة ليس/ ويذكر جانو 

 القناعة التامة مـن غريـزة حرم عليهم الترصف بام ليس هلم وارسى يف نفوسهم
  .وسوف أقدم تفاصيل هذه االرضيه من خالل هذا البحث، الدنيا

 ؟ولكن ملاذا سعى الفنان اىل إخفاء هذه االرضيه بقدر ما أتاحت له الظروف
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حيث اوجد هلـا ، لقد ذلك الن الفنان تعامل مع هذه االرضيه بنمط معامري
وهبذا كـان حمقـا ألنـه وجـد ،  حملهقاعدة فنيه حتمل هذا الثقل الذي هو يف غري

 لكن تبقى هناك مداخلـه وهـي كيـف واجـه .اهرتاء بارزا وظاهرا يف االرضيه
صانع الفسيفساء املشاكل من خالل عمله يف قبـة الـصخرة عـرب مراحـل هـذه 

والكميات الكبرية التي زخرفها وزينهـا وأبرزهـا الرسـومات ، املواقع العديدة
 .الشكل اهلنديس وباألشجار واألثامر والورودأملدلوله وراعى التعامل ب

أول األمور التي تغلب عليها انه اتلف كل لوحه أو كل زخرفه مل تظهر منهـا 
لذا فان كثـريا مـن  »عديمة احلياة«والتي مل تنل اعجابه سامها ، االثاره أو الكامل

 وكانت لديه قاعدة حمرمه وهـي أي يشء، هذه األعامل وجد عليها تلك العبارة
يتعلق باجلنس البرشي الذي مل نجـد لـه أي اثـر أو رسـم أو يف إي لوحـة مـن 

وقـد اسـتغل كـل املـساحات ومنحهـا ، سواء كان فرديا أو مجاعيـا، اللوحات
 .االولويه من الزخرفة والتزيني حسب وضعها املعامري واإلنشائي

فهو لكن قبل أن ندخل يف تفاصيل األعامل الداخلية وكيف تعامل معها الفنان 
نجد من الرضوري التعامل مع املواقع مما هو مناسب ويوافق السطح الداخيل وما 
يطابق قواعد بناء العامرة ومشاكلها التي سيواجهها صانع الفسيفساء يف أوقات 

وكيف انه اوجد لتلك األعامل احللول والقواعد الثابتة التي مكنتـه مـن ، خمتلفة
ن عمل مبهر وعظيم دون أن نعرف ما هي تقديم ما كنا نراه يف مواقع الصخرة م

حتى قـدم لنـا هـذه األعـامل اهلامـة ، الوقائع واملشاكل التي تغلب عليها الفنان
وقـد ربطـت ، والتي تليق بموقع الصخرة املرشفة هـي مراجـع غريبـة، واجللية
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ويف ، األنامط باألنامط التي ظهرت يف ايطاليا بالقرن الرابع واخلامس والـسادس
يف القسطنطينيه حيث اعتمدوا عىل أن الفنان األمـوي قـدم اكاليـل و، مكدونيا

من جهة أخـرى اسـتخدم املخطـوط املكتـوب ، الزهور يف لوحات الفسيفساء
وقالوا إهنا كانت ، واعتربت أهنا تقلت عن احلضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية

 .يف القسطنطينيه) سانت صوفيا(مأخوذة عن كنيسة 
داخلة مع هذه املراجع حول هذه اللوحات استطيع االعتامد عىل وكي نقدم امل

ومـن خالهلـا ومـن نمطهـا اسـتطيع أن أقـدم االجوبـه الدقيقـه ، اللوحة ذاهتا
ويمكن القول أن الفرق بني نمط ونمط ، والصحيحة والثابتة حول هذه األنامط

ة والرومانيـة لـذا فالفسيفـساء اليونانيـ، أو يف النمط ذاته، يظهر يف اللوحة ذاهتا
وحتـى ، ومل تكن معلقه أو قائمه عـىل واجهـات البنـاء، كانت فسيفساء أرضيه

أمـا ، وان وجدت فال تتجاوز األمتـار، البيزنطية القليل منها كان عىل واجهات
فقد كانت كثـرية جـدا ، بالنسبة للمخطوطات الكتابية عىل الفسيفساء البيزنطية

بموقـع الـصخرة الكتابـات ، اسية والفاطميةباملقارنة بالفسيفساء االمويه والعب
لكن الكتابات يف الـصخرة ، البيزنطية كانت تأخذ الشكل الدائري أو املستطيل

وهلذا مل نجد أي ، حيث كانت تغطي أحيانا الواجهة كاملة، أخذت املوقع الطويل
اقتباس بني نمط فسيفساء الصخرة والفسيفساء ألبيزنطيه يف مواقع أخرى يبقى 

ء أريد أن أضيفه وهو تلك الرسـومات النباتيـة والتـي وجـدت عـىل هناك يش
فقد وجدت بعض الرسومات الرومانية ، الفسيفساء الرومانية وخاصة بالقدس
لكـن هـذه ، وبعض األشجار املثمـرة، حيث عثر عىل رسومات لشجرة زيتون

وجدت عىل بعض الداعامت العاموديه لكـن الرسـومات عـىل فسيفـساء قبـة 
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وغطت مساحات كثرية من ، رت بشكلها الفردي وباحلجم املصغرالصخرة ظه
، منها اللـون الزهـري ، وعرب عن نمط اللوحة بربوز ألوان جديدة، الفسيفساء

سوف نقدم حتاليال حـول ، الذي مل نجده يف الفسيفساء الرومانية وال البيزنطية
ت عـىل أمـا الكتابـة الفاطميـة التـي وجـد، الزخرفة والزينة يف موقع الصخرة
  :الفسيفساء يف الصخرة كانت كالتايل

املقتـدر بـاهللا أمـري املـؤمنني ) اإلمـام( بسم اهللا بركه من اهللا لعبد اهللا جعفر "
مما أمر به السيدة أم والده املقتدر باهللا نرصها اهللا وجرى ذلك عىل ، حفظه اهللا لنا

  ."أيدي لبيد عتيق السيدة وذلك يف سنه إحدى وثلثامئه 

���� 
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 الربيطـانيني عمليـة مـساحة  أجرى فريـق مـن األكـاديميني١٨٧٣يف سنة 

 ).مساحة غرب فلسطني(لفلسطني وقد سموها 
رأس فريق املساحة السيد شارلزورن ورجنزكوندير وقد أصدرت هـذه البعثـة 

املجلـد األول كـان خيـص  ،خرائط وأطالس عـن فلـسطنيأربعة جملدات مع عدة 
القدس وقد احتوى الكثري مـن التحاليـل والقـراءات املعامريـة ملواقـع متعـددة يف 
القدس منها كان املسجد األقىص وقبة الصخرة واملرافق القائمة يف منطقـة املـسجد 

 البحـث األقىص عرب أنامطها املتعددة، ويف تلك الفرتة أجرت جمموعات من علـامء
الفرنسيني والسويرسيني والربيطانيني دراسات لكـل مـن قـرى فلـسطني ومـدهنا 

ومجيع صور هـذه ) صورة وحدث(حيث قدم شارلز ولسون أربعة جملدات سامها 
 تبعـه الباحـث ١٨٦٥املجموعة كانت مرسومة باليد ألنه بدأ أعامله يف القدس عام 

سطني عنواهنا األبحاث األثرية الذي اصدر جملدين عن فل) كارمن جانوا(الفرنيس 
عن فلسطني، املجلد األول كان خاصا بالقدس، واملجلـد الثـاين كـان عـن شـامل 

 .)١٨٧٤ -١٨٧٣(فلسطني وجنوهبا وقد صدرا ما بني أعوام 
 )فـان بريـشم( أجـرى العـامل السويـرسي ١٨٩٦ -١٨٨٨وما بني أعـوام 

وثائق املكتوبة دراسات وبحوث عن القدس، حيث اخرج أربعة جملدات عن ال
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واخلاصة بالقدس وفلسطني فشملت هذه املجلدات الوثائق األموية بدايـة مـن 
فان بريشم قدم للمكتبـة العربيـة أعـامال . دمشق حتى غزة ومن يافا حتى أرحيا

وثق األعامل األموية والعباسـية والفاطميـة والـصليبية واأليوبيـة  وبحثية هامة
 تلك الفرتة بدأت أعامل البحث والدراسات وخالل. وامللوكية وكذلك العثامنية

وايل ) حممـد عـيل(يف فلسطني وهذا التحرك بدأ بعد احتالل فلسطني مـن قبـل 
مرص وابنه إبراهيم باشا وضعف الدولة العثامنية يف الفرتة ذاهتـا والتـي سـميت 
بفرتة النهضة حيث سبقها حماولة نابليون يف كل من مرص وسوريا بعد أن فـشل 

 .قر يف فلسطني بعد أن طرد اثر معركة عكايف أن يست
عرب ما طرحناه من إصدارات وأبحاث عن موقع القدس ومكانتها وصـلتها 
باملدن األخرى وبخاصة باملدن الفلسطينية وبالد الشام عامـة، كانـت القـدس 

ولكن مل يكن . املوقع الذي ربط بني الرتاث واألمة وخاصة بعد الفتح اإلسالمي
ة يف كل من أحداث التاريخ واجلغرافيا يف فرتة العرص الربنزي للقدس أمهية كبري

 .كام كان لكل من أرحيا واخلليل ونابلس
كان النمو احلضاري يف فلسطني ذا أمهية يف املدن اجلنوبيـة والـرشقية والتـي 
كانت حتيط بالقدس من كال اجلهتني، وكانت عامال يف سمو القدس ومكانتهـا 

ق الـذين اعتـربوا القـدس حمطـة اجلنـوب، فكانـت األنباط يف اجلنوب والـرش
خطوط املواصالت للقوافل الداخلة من اجلزيرة العربية والتي تتجـه رشقـا إىل 

 . البرتاء واألخرى املتجهة إىل عراد أرحيا عرب فرتة األنباط

لكن األمهية كانت للخليل يف اجلنوب وحرمها، كانت ذا شأن وحدث مهـم 
 .ليل ومنطقتهاكبري يف تاريخ وحضارة اخل
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اخلليل مدينة عريقة هلا تارخيها وهلا انتامؤها مل يتحدث عنها الباحثون إال قليال 
شأهنا كأي مدينة أخرى ما كتب عنها وما تقل عرب املصادر العلمية واألثريـة يف 

 .تلك الدراسات التي أجراها القالئل من الباحثني حول تلك املواضع
وا فكـرة االنتـساب، وعرفـوا العـامل العرب األوائـل هـم الـذين اسـتخدم

بمضمون السجالت فالبحر والتنقل من موقع ملوقع، كـان يـدون وينتـسب إىل 
/ هيف جملـد مهـريوس/ وما طرحـه املـؤرخ واليونـاين. القبيلة التي استقرت به

العريب، هـذه بـاإللياذه حول تعريفه بشخصية العريب نجد انه عرف الـصحراء 
 وتـارخيي حيـث مل يكـن يعـرف وسـائل احليـاة يف اإلشارة هلا مدلول جغـرايف

الصحراء عرب بردها وصيفها وحرها ومصادرها غري أولئك الذين غريوا سـلم 
ارات وأقاموا رصحا سمت به األمة وقدسها مما تركوه شاهدا هلم ولـيس ضاحل

 .عليهم هذا حاهلم قبل اإلسالم وهم أيضا قد سموا بعد دخوهلم اإلسالم
ا آخر وهو تسمية القرى واملدن يف فلسطني فقد استخدم لو درسنا أيضا نمط

مجيعها ربطوها باملوقع التارخيي واجلغرايف فمثال قرى . الكنعانيون هلا ثالثة معان
كانت تسمى باسم املبعد القائم يف موقعها أو حميطها فكل قرية كان بداية اسمها 

 بيت إوزه –طي مثال اآللة بعد كلمة بيت واع ببيت؟ فهي تعني املعبد ويأيت اسم
أي بيت وزن وبيت ايفا أي بيت ايبا وبيت سوريك وبيت جربين والكثري الكثري 

 .من قرانا ومواقعنا

  قرى أخرى ومدن سميت ملوقعها إذا كانت سهلية أو جبليـة واعطـي مـثال 
 أي مدينة القمر، شكيم األرض املباركة كتسمية جغرافيـة والعـامود –أرحيا  –

 .رخييالفقري كمعنى تا
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 – جنـني -  أي جبل العنب، رامني أي املكان العايل– طور كرم – مطول كر
 خطوط املواصالت ونحن نحتاج إىل كتابة – قفني – واجلنائن اءاألرض اخلرض

 .مستفيضة عن هذا املوضوع حول تسمية القرى واملدن

أما التسمية الثالثة فكانت باسم النبـات وهـذا وارد مـن مواقـع متعـددة يف 
 قرية قريبة مـن نـابلس مـن نبـات القـوص، – قوصني _سطني واعطي مثال فل

سلفيت أي سل ثيب سلة العنب وأمثلة كثرية فمن كل ما طرحتـه ومـا قدمتـه 
األول يتعلق باألرض فاألرض الفلسطينية كانت دائام تشكل : هيدف إىل حمورين

ين فهو االنتامء أما املحور الثا. وحدة واحدة من حيث املعنى التارخيي واجلغرايف
 .لألرض وليس لألشخاص الذين حكموا األرض

ومن هذا املنطلق أراد اخلليفة عبد امللـك أن جيعـل مـن القـدس األرض يف 
 ونجد انه مل يدون اسمه عرب الكتابـة التـي وجـدت يف البـدء ءالقدسية واالنتام

 . هـ دون ذكر اسم اخلليفة٧٢بإقامة الصخرة عام 
 يتجسد هدفها اجلامعي ال إلبراز الفردية ونحن اليوم هذا هو حال األمة التي

نتقاسم السلبيات يف تعاملنا مع األرض واالنتامء، حيث نجد أن كل واحد يريد 
أن يسجل عنه هو الذي عمل هذا ونفذ هذا فعرب تراثنا كانت القواسم املشرتكة 

ه ويسجل وهذا ما جعل لألمة هدفا تسمو ب. هي إقامة الربط بني العقيدة والفكر
إليها مع ما يسجل عليها لذا فالقدس عبري الـدنيا وزهـرة املـدائن، وهـي اآلن 
الوسيطة يف ارض الرباط واليها تتجه األمة من اجل تعبري كل ما هو قائم بام هو 
آت فهل لنا من التاريخ عربة أم أن عبد امللك كان له نظرة صادقة ورؤيا واضحة 
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مل مع القدس وكأهنا املوقع الذي اختارها اهللا استمدها من قدرة اخلالق بأن يتعا
لتكون ارض احلق منها ينطق صوته وهبا يدفن من كـان مرابطـا، حيـث انـه يف 
جهاد دائم واهلدف الذي توخاه األمويون يف بناء الرصحني يف القدس حتـى ال 
يأيت من يفرط بتلك األمانة، ولذا فإنني ال اعتقد انه سيأيت شخص مهـام كانـت 

 .ويقبل بأن يفرط يف القدس وحرمها وصخرهتانزعته 

هلذا أقدم تلك القراءات عن أنامط القدس مع العلم أن هناك أمـورا أخـرى 
تشدين إىل الكتابة، فيها أيـضا مـن اخلـصوصيات احلـضارية ولكـن مـن بـاب 
األوليات طرقت باب القدس ألن القدس هي القدس التي جتمع األمـة وهـي 

ا، وال يمكن أن يكون العسل أطيب مـن لبنهـا فهـي التي تلفنا وترضعنا حليبه
العبري الذي يعبق به سامء فلسطني ومن رائحة بخورها وطيبها سنـستمد البقـاء 

 .عىل العهد إىل يوم العهد
كثري من املؤرخني العرب ذكروا أن عبـد امللـك أراد أن يقـيم رصحـا يف 

 فقد أشار بعض القدس يكون شأنه من األمهية ما ال يقل عن كنيسة القيامة،
املؤرخني أن تشابه بني خمطط الصخرة وبني كنيـسة القيامـة، لـذا فقـد قمنـا 
بدراسة مستفيضة بني خمطط الصخرة وخمطط القيامة فلم أجد ما يلفت النظر 

 .بالتأثري يف الرسم أو املقارنة بينهام

الفرق اجلوهري واضح ألن كنيسة القيامة هي بنمطهـا شـكل دائـري، أمـا 
هي بناء ثامين بزوايا ثامنية تعطي بمضموهنا وحدة متكاملة هلا قطـران الصخرة ف

أما خمطط القيامة، فهو املخطط الذي نفـذ يف القـرن الـسابع . للدائرة مع حميطها
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عرش، وهو ليس مفتوحا ضمن خمططه األصيل الذي بناه االمرباطور قسطنطني 
 امللـك بأنـه قلـد نمـط أما الذين اهتموا عبـد. األول يف القرن اخلامس امليالدي

القيامة، فإنني أقول هلم إن عبد امللك الذي بنى ذلـك الـرصح والـذي لـه مـن 
القدسية ما مل ينازعه به أي مكان عىل األرض فال األهرام وال أي نمط حضاري 

 .أقيم واهتمت به األحداث أكثر من الرصحني ومها املسجد والقبة

ا مقدسا عـىل أرض الربـاط، أمـا متثل أيضا نمطا حضاريا وموقع أن القيامة
 وأبعد. الذين حتدثوا عن التشابه، فإننا نصف بحثهم كاملريض الذي ال شفاء له

من ذلك أن املسلمني عندما قلـدوا أو أقـاموا أبنيـة عـىل مواقـع مـن الكنـائس 
نجدهم قد سجلوا تلك املالحظات يف لوحات تلك األبنية، وأنني أقـدم اليـوم 

ها الوليد عند بنائه املسجد األموي يف دمشق، وهذا الـنص تلك الكتابة التي كتب
 .الذي أمر به الوليد رمحه اهللا أن يكتب بالذهب عىل الالزورد يف حائط املسجد

ربنا اهللا ال نعبد إال اهللا أمر ببناء هذا املسجد وهدم الكنيسة التـي كانـت فيـه 
ني وهذا الكالم مكتوب عبد اهللا الوليد أمري املؤمنني يف ذي احلجة سنة سبع وثامن

 .بالذهب يف مسجد دمشق إىل وقتنا هذا
ومن ما ذكر عن عبد امللك حينام أمر ببناء الصخرة، وكان قوله واضحا حيث 
حتدث وقال أريد أن ابني الصخرة واملسجد، فالـصخرة سـتكون رمـزا شـاخما 

 أن تكـون ملعجزة املعراج من الناحية التارخيية أما من الناحية اجلغرافية، أريدها
بسبب طقس القدس البارد يف الشتاء واحلار يف الـصيف  ،دمظلة من احلر والرب

وهلــذا أرادهــا أن تكــون مفتوحــة مــن مجيــع اجلوانــب حتــى ال تــؤثر الريــاح 
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والعواصف عىل موقع املسجد، وأيضا ستكون ظال ملـن أراد الظـل يف الـصيف 
 أيضا عالمة لسرت ذلك احلار، وقد اعتربت بجغرافيتها بمثابة جوشق كبري، وهي

السطح الذي كان قمة يف التصميم، ويظهر ذلك بإبراز شكل ذلـك الكـورنيش 
من السطح احلايل نعرف انه . الدقيق الذي تعامل بجداره مع تلك الزوايا الثامنية

من القراءة األوىل نجـد انـه كـان . أصبح اكرب من األول الذي صممه األمويني
ن املؤرخني املـسلمني قـد أكـدوا أن الـذي بنـى يساوي السطح احلايل وكثري م

 .الصخرة واملسجد هو عبد امللك

لكن مل نجد ذكرا يف الدراسات املعامرية األوىل حـول تلـك األبـواب، التـي 
ألنه ال يمكن فتح أبواب بـدون أن يكـون حماطـا . بوجودها أصبح البناء مغلقا

ه يـرخ املسلم بـن الفقلكن ما هو موجب للنقاش ذلك ما كتبه املؤ ،بجدار حميط
ومـع . حيث انه وصف املكان أي الـصخرة واملـسجد بالتفـصيل ، هـ٩٣سنة 

. حتليل ما ذكره نجد أن الوصف يطابق ما هو قائم من حيث املوقع الطبـوغرايف
وهو الوحيد الذي حتدث عن اجلدار املحيط بالصخرة وينسب ذلك اجلـدار إىل 

حدث عن الزوايا املثمنة وعىل ضوء ذلك عبد امللك هو ذكر اجلدار املثمن ومل يت
بدأنا بدراسة النمط ولنعيـد إىل ذلـك الـرصح القـراءة الـصحيحة مـن ضـمن 

 .املخطط األصيل والذي وضع يف عهد اخلليفة عبد امللك
الكتابة عن ما فقدناه عرب قرون وإعادة تقيمه ونرشه من جديـد هـي املهمـة 

 .فروض عىل سطح حياتنا وتراثناالتي متنحنا الثقة بالتعامل مع الواقع امل
وعندما نكتب عن القدس يتضح لنا أننا ال نعرف القدس بل هي التي تعرفنا 

 . تتسابق حول املكانة األوىل عىل ارض الرباطتابني القدس والرملة كان
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ففي البداية اعتمد اخلليفة عبد امللك القدس لتكون عاصمة الدولة األمويـة 
وعـىل . طوة هي إلضعاف مركز املدينة ومكـةوعلت أصوات تقول أن تلك اخل

احلال وبدراسة مستفيضة قرر عبد امللك أن يتعامل مع القدس وكأهنا رمز األمة 
وكياهنا وهبا قدر تلك األمة، لذا سارع إىل بناء قبة الصخرة واحلرم القديس ومنح 

ون الرملة العاصمة للوالية، ألن يف الفتح اإلسالمي األول اعتمدت الرملة لتك
العاصمة للوالية، ولكن عىل املستوى الديني كانت القدس هي املكـان املعتمـد 

 .جلميع املسلمني يف أنحاء دولة اخلالفة

وعندما نقرأ كتابا أو بحثا صدر يف الداخل أو اخلارج نجد أن الكتـاب يتحـدث 
عن بعد ذلك املوقع عن القدس وعن اجلهة التي يالزم القدس هبا يف قربه أو بعده، 
وقد تكون بذلك صلة االنتامء اجلغرايف لألرض حيث هي املعرفـة لكـل مـا يـدور 

وهي أيضا الكتاب املفتوح الذي كلام قرأته جتد به املادة التـي مل يطرحهـا أي . حوهلا
فكـل بلـد يف .  فتاريخ فلسطني عرب مدهنا كـان فيـه العـربة لألمـة.باحث أو كاتب

طني كانت القلـب الـذي يتعـرض للغـزو أقطارنا كان له استقرارا وسلطة إال فلس
 .وكانت حركة املد واجلزر تأيت منها يف كتابة النرص واهلزيمة يف حياة األمة

فالقدس وفلسطني كانتا مهزة الوصل يف شد مهـة األمـة جتـاه الـدفاع عنهـا 
فلو تذكرنا حادثة من احلوادث العديـدة واملهمـة وهـي أن نـور . واالنتامء إليها
 أمر بتصميم املنـرب الـذي أراد أن يـضعه يف القـدس –ه اهللا  رمح–الدين زنكي 

األقىص وهي حتت حكم الصليبني، فقبل أن حيررها أمر بصنع املنرب يف وبالذات 
، وقد مات قبل أن يتمكن من حتريرها فأمر صالح الدين ١١٦٨وكان ذلك عام 
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اهدا عىل تلك بأن يبني املنرب مكانه وهذا هو العهد وصدق االنتامء وبقى املنرب ش
 .١٩٦٩احلقائق حتى حرق املسجد األقىص عام 

 نفـذ صـالح الـدين الوصـية ١١٨٧وعندما فتح صالح الدين القدس عام 
 .ووضع منرب نور الدين يف مكانه باملسجد األقىص

وهناك املهم والكثري الكثري يف املصادر التارخيية وسجالت األمـم واحلقـائق 
د صالح الدين عىل رسالة ريتشارد قلب األسد التي توجب علينا قراءهتا وهي ر

 .ملك بريطانيا قبل توقيع صلح الرملة

 : " سافيس"كان نص رسالة ريتشارد كام أورده لنا املؤرخ 
املدينة مهمة لنا ولكم وجيب تقسيمها بني املسلمني واملـسيحيني ونقـرتح أن 

 القدس مهمة :أما رد صالح الدين فكان كاآليت. حتكم املدينة من أخيك وأختي
 أهنا املكان الـذي أرسى برسـولنا حممـد .وهي مقدسة عندنا وعندكم.لنا أيضا

 .عليه الصالة والسالم ومنها عرج إىل السامء
ال تتخيل أننا سنتقبل ذلك هبذه العبارات أهنى صالح الدين أي حلم أو أي 

لـق ومن هذا املنط ،تقسيم للمدينة أو تقاسم للسلطة ألن احلدث يسجله النرص
تعامل املسلمون مع القدس كأهنا شجرة احلرية والتحرير التي حتتضن املواقف، 
أما أغصاهنا التي تفرعت عنها فهي احلياة القائمة عىل ارض فلسطني وعىل مـن 

 .نيس أن يتذكر

 .ألن تلك املواقف هي األولويات التي ختص القدس وشعبها وأرضها
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 وهي املكان الذي يزوره كل مؤمن القدس هي املكان الذي التقى فيه األنبياء
 .وفيها يدفن كل من أراد أن يكسب املجد والشهرة

 هل سنتعلم من نور الـدين .إهنا البلد الذي حقق العدالة بني كل من سكنها
الـدين  وما علمه لقواده، عندما صنع منربا لألقىص قبل أن يسرتد ومن صـالح

رنا شيئا آخر من املعتصم عندما حينام أمر أن يغسل الصخرة بامء الورد، ولو تذك
قيل له أن الفتاة التي استنجدت به وقول ملك الفريج فليأيت املعتصم عىل جوداه 

. فكان الرد باحلشد واهلجوم وأمر املعتصم قواده بتلك العبارة. األبيض إلنقاذك
 .لتكن كل اخليول بيضاء

ت هناك بعض احلقائق والتـي مجعـت مـن خـالل دراسـتنا لتلـك الواجهـا
 .واجلدران التي حتيط بقية الصخرة

هذه األحداث سترتك تساؤالت كثرية حيث ال يمكـن اإلجابـة عليهـا ضـمن 
 .بل سنحتاج إىل عملية تقييم كاملة موثقة منذ البدء ببناية الصخرة. فقرات قصرية

للـة واملمـرات املـسقوفة والتـي تتـوج اجلهـات الـثامين، ظتلك املمـرات امل
ء الوحيد البـاقي كأسـاس ثابـت تعاملـت معـه كـل وجدراهنا حيث هي اليش

 .الفرتات اإلسالمية مع إبراز عمليات التغيري التي خرجت من اخلطوط

فإهنا تبـدو لنـا وكأهنـا بنيـت . تلك اجلهات الثامين مع زواياها القائمة حاليا
وهـذا يظهـر ... بطريقة خشنة وكانت غري متالئمة مع خمطط الصخرة األصـيل

أللواح من القشاين وزخرفتها أهنا تشبه ثامن قطـع مـن الـورق باستخدام تلك ا
حيمل القبة  املقوى، وهناك أيضا تعامل يف البناء غري من واقع اجلدار املنمق الذي
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باستخدام سطح مدرج مما يعطي البناء تصميم صعب تقييمه مع تلـك اهلندسـة 
 العني "جانوا"ل املعامرية التي بنيت عليها الصخرة يف العرص األموي، وكام يقو

حيـث  ،تقطر دمعا عندما يبدأ املرء باملقارنة بني النمط األصيل وما هو قائم اآلن
أن تلك اللوحة اجلميلة التي كانت تربز الزوايا املثمنة مع تلك املمرات املسقوفة 

 .زخرفتها وكورنيشها
عىل السؤال الذي طرحناه وبه قد أكدنا أن مجيع األقواس قد بنيـت عـىل شـكل 

ومجيعها كانت مزينـة بالفسيفـساء  ،املحراب وأيضا فتحاهتا وإغالق تلك الفتحات
اليشء املنظور يف متابعـة القـراءة الـسطحية لألقـواس، هـو وجـود البقايـا لتلـك 
الفسيفساء، والسبب يف اختفائها، إغـالق األقـواس األوىل وفـتح أقـواس أخـرى 

 يكن أي خطأ من أي انجـاز أو ومل. كبرية، وهلذا نجد أن هناك نوعني من األقواس
رسم تلك املكعبات السادسية بشكلها اهلنديس من تلك األرضـيات واملـواد التـي 

 .وجدت عىل جدران األقواس األوىل والتي هي اليوم مدفونة

وهذا يؤكد أن مجيع األقواس كانت مزينة ومصنوعة بـنفس الطريقـة وهـذا 
 .نا منسيةيشء مهم جيب أن يسجله البحث حتى ال تكون آثار

العصور اإلسالمية التي تعاملت مع بناية الصخرة وعـرب مـا كتبـه الرحالـة 
الغربيون، الذين كانوا يأتون للقدس ويزورون الصخرة ويكتبـون عنهـا فكـل 
تلك القراءات، تؤكد أن قبة الـصخرة كانـت مزينـة بالفسيفـساء مـن الـداخل 

عد إزالة الفسيفساء وذلك واخلارج، وان ما استخدم يف فرتة نظام القشاين كان ب
قد تم يف القرن الـسادس عـرش، أي يف بدايـة حكـم سـليامن األول يف العـرص 
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العثامين، ففي هذا التاريخ قد تم تغيري واجهات الصخرة من الداخل واخلـارج، 
تم اعتامد القشاين الزجاجية بـدال مـن الفسيفـساء التـي اسـتخدمها األمـويني 

 . وأيضا املامليكينيوحافظ عليها العباسني واأليوب

رجيـة حتـى وقد كانت الفسيفساء تغطي واجهات الصخرة مـن اجلهـة اخلا
للة واملمرات املسقوفة التي تتوج ظ وكان من املمرات املعتبات الشبابيك العليا،

اجلهات الثامنية وجدراهنا هي اليشء الوحيد الباقي كأساس ثابت، تعاملت معه 
عمليات التغري التي خرجت عن املخطط العام كل الفرتات اإلسالمية مع إبراز 

ولكـي . حيث انه نمط رشقي يف تـصميمه ،الذي أقيمت عليه الصخرة املرشفة
نثبت أن سطح مدرج ما يعطي البناء تصميم صعب تقييمـه مـع تلـك اهلندسـة 
املعامرية التي بينت عليها الصخرة يف العرص األمـوي، حيـث أن إبـراز الزوايـا 

ات املسقوفة وزخرفتها وكورنيـشها الـدقيق كـان يمثـل الـنمط املثمنة مع املمر
 املحراب، كذلك األقواس املفتوحة ظهرت عىل شكل القبلة أو. األموي األصيل

وعندما طرحنا قراءات واجهتني من واجهات الصخرة ومها الواجهـة الغربيـة 
والواجهة اجلنوبية الغربية كان اهلدف من ذلك هو وجود اخلـط املقلـم والـذي 

 .ظهر بتلك الواجهات الست الباقية

أما عن الفسيفساء التي كانت تغطي األقواس والواجهات فلم يبق منهـا إال 
نا بعض النامذج من تلك الفسيفساء التي دمرت وهذه هـي لوحـة القليل، ولدي

 .من اللوحات األصلية التي استخدمت يف فتحات األقواس

وهبذا الطرح نكون قد اجبنا عـىل تلـك التـي كانـت مزخرفـة بالفسيفـساء 
وهـذا يؤكـد أن . سية بشكلها اهلنديساوصورة األقواس وتلك املكعبات السد

 . ومصنوعة بنفس الطريقةمجيع األقواس كانت مزينة
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وقد كانت الفسيفساء تغطي واجهات الصخرة مـن اجلهـة اخلارجيـة حتـى 
عتبات الشبابيك العليا، بينام كان من األعىل يغطيها الرخام بعناية تامـة قـد تـم 
استبدال تلك الفسيفساء بالقشاين، وذلك باستخدام الزخارف عىل أشكال بالط 

استبدال أشكال املكعبات التي كانت تتألف وهذا كان مقصودا من حيث . مربع
ومن املالحـظ أن . منها الفسيفساء بأشكال مربعة من القشاين امللونة واملزخرفة

قسام من تلك الفسيفساء قد نقلت واستخدمت يف املـسجد األقـىص وأيـضا يف 
 .ترميم بعض املناطق يف احلرم التي فقدت الفسيفساء منها

عامل يشء مكشوف يظهر عىل جدران الـصخرة وللحقيقة مل يبق من هذه األ
والتي ما زالت حتتفظ بوقائع ثابتـة  ،عدا تلك املمرات املظللة والطرق املسقوفة

حيـث أن البحـث قادنـا إىل . حول بقائها كشاهد من املخطـط األول للـصخرة
دراسة نمط بناء الصخرة والتغريات التي متت عليه يف العصور اإلسـالمية ومـا 

 .ديالت وإضافات وإصالحاتأجرته من تع

الكتابة الصليبية التي كانت قائمة بني قمة األقواس والـشبابيك الـسفىل تـم 
إزالتها عندما تم تغري نمط الفسيفساء بالقشاين، وهذا يثبت ان القرار الذي اختذ 

 وكانت تغطي مساحة كبرية ةكان قرارا شجاعا، الكتابة املذكورة كانت بالالتيني
سم العلوي أي بـالقرب مـن املمـرات املظللـة، وقـد اسـتبدهلا وبالذات يف الق

العثامنيون بكتابة عربية ظهرت عىل أرضية لوهنا زرقـاء شـملت سـورة ياسـني 
. كاملة والتـي ال زالـت ظـاهرة عـىل واجهـات بنـاء قبـة الـصخرة اخلارجيـة

واملتغريات التي متت عىل بناء قبة الصخرة يف القرن السادس عـرش قـد شـملت 
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ا إسالمية قديمة فيها ما هو أموي وما هو عبايس وفاطمي وصليبي وأيويب أنامط
 .وكذلك مملوكي

لذا نجد أن بعض الكتابات العثامنية التي ظهرت عىل ألـواح القـشاين يف 
مبنى الصخرة اخلارجي هي ذي طابع مؤثر ضمن املتغريات التي تعافيت عىل 

 .بناء الصخرة


 

 .أطراف اجلدران واملمرات املظللة .١
املمرات املكشوفة والتي تم تغريها يف عهد الصليبني حيث تم نقش كتابـة  .٢

 .التينية يف اجلزء العلوي من مبنى الصخرة

إصالحات معامرية نمت يف كل من األطراف والكورنشات والتي أقيمت يف  .٣
 .م٢٫٦٠ سامكة اجلدران تموي والعبايس وقد أصبحكل من العرص األ

كل مـن الـسطوح والفـرزات قـد تـم تغطيتهـا بالفسيفـساء هلـذا سـعى  .٤
 .وا عىل هذه الفرزات كتابات دينية غري إسالميةشالصليبيون أن ينق

كان العمل باملالحقة والتناوب تم من قبل الصليبني عىل الفسيفساء التـي  .٥
ات قد توقف قليال ومل يظهر يف الفـرتات تزين النصف األعىل من الواجه

وخصوصا عىل طبقة الكورنشات التي متتد وتتامشى مع املنطقـة  ،متأخرة
العليــا والتــي منحــت تلــك األنــامط شــكل دردار يف أعــىل قمــة قواعــد 
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األقواس، وكذلك نفذ يف الطبقات السفىل، هذا الكورنيش شكل القواعد 
 .والتي سميناها أطرافا

تعامال مع الواقـع حـول الكتابـات ام ثيودرس مل يبد يل اهن وغما قدمه ورزبر
الصليبية، ألنه ال يمكن أن تكون تلك الكتابات قد خطت عىل جدران مدهونة، 
أو هي حلت مكان يشء آخر، أو حتى كـان بـاالحتامل عـن طريـق طـيل تلـك 

 ألن احد معـاين ،املنطقة، بل أنني أؤكد أن تلك الكتابات كتبت عىل الفسيفساء
تلك الكتابات ختربنا بأن الصليبني أضافوا تلك الكتابات إىل داخل املبنى، وكان 
ذلك بواسطة حروف مطلية وليس عىل موقع مطيل، وهذا يوضح الطبقـة التـي 
وجدت الكتابات عليها مع كتابات إسالمية، ألن الصليبني كانوا غـري قـادرين 

 "عة للباحث الفاريس من املراج. عىل صب الفسيفساء فوق واجهات األقواس
 والذي اختص بدراسة علم اخلطوط والكتابات يف احلضارة ذكر يف كتابه "شيفر 

 أن الكتابة الـصليبية كتبـت بريـشة رأسـها مـنحن ويعطـى ٢٨ صفحة )نيمه(
 ذلك التاريخ " ثالثة وثالثون "مالحظة إىل أن كتابة التسع والثالثني حلت بدل 

 .١١٣٩وليس كام ذكر ورزبرغ  ١١٣٣الذي خيص الكتابة هو عام 

ن أه الذي ذكـر يأيضا إذا حاولنا املقارنة بني ورزبرغ واملؤرخ العريب ابن الفق
عدد شبابيك بناية قبة الصخرة املرشفة كانت سـتا ومخـسني شـباكا إذا حاولنـا 
استثناء الشبابيك الداخلية والتي عددها ستة عرش شباكا والتي ما تزال قائمة بني 

وهذا الرقم أكثر  ة فسوف يبقى أربعون شباكا يف ذلك البناء املثمنالصحن والقب
 شـباكا يف الواجهـات ٣٢من الرقم الذي حتدث عنه ورزبرغ والـذي حـددها 

 .اخلارجية، كيف نفرس هذا االختالف
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 ميالدي، وألن األبواب األربعة القائمة ٩٠٣ابن الفقيه حتدث عن املبنى بتاريخ 
بواب رئيسة، وهذا واضح من تلـك املـسافة بـني العتبـة اآلن مل تكن قائمة بشكل أ

ه مـن يوالقوس املنخفض كانت مصقولة ومزججة وأهنا تغريت بالتناوب، ابن الفق
بحثه وما سجله عن الشبابيك يف الصخرة يعطينا اجلواب هلذه املتغريات،كل واجهة 

بعدد ) لواجهاتعدد ا(من الواجهات الثامنية كان هلا مخسة شبابيك فلو رضبنا ثامنية 
 شباكا، لكـن ٥٦فيكون املجموع  ، شباكا٤٠الشبابيك والتي هي مخسة يكون لدينا 

عندما استخدم احد الشبابيك ليكون موقع احـد األبـواب فأصـبح عـددها اثنـان 
 .ومخسون كام ذكر ورزبرغ، هذا سيكون حوله حقائق أخرى

وصا يف تلك أيضا نوضح واقعا آخر، ملاذا كانت هذه اجلدران سميكة وخص
املنطقة العليا، فهي كانت لتضفي عىل تلك الشبابيك عظمة يف عمقهـا، وأيـضا 
منحتها فتحات ذات حجم كبري، ولكـن إذا حاولنـا أن نفهـم أن سـامكة تلـك 
اجلدران كان نامجا عن تغيري يف أعامل البناء، أي إضافة حجارة إىل حجارة، لـذا 

يالمسه اجلدار مع مراعاة اهلندسـة نعتقد أن هذا اجلواب غري من السطح الذي 
 .املعامرية التي خصصت لكي تكون القاسم املشرتك بني النمط واخلطة

فيجـب  ،ومع أننا طرحنا النقاط التي نعتربها من األمهية يف تغطية بحثنا هذا
علينا أن نقر بأن السطح قد طرأ عليه عـدة تغـريات عملـت عـىل تغيـري واقعـه 

التي نسميها الطرف  ،ومنا هذا جتري تلك املتغرياتوأصبح له واقع آخر وحتى ي
وربام كان التعامل مع السطح خارجيا دون التدخل يف اجلزء الداخيل  ،املنخفض

 .وتلك املمرات املسقوفة وجدراهنا
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هذه التحليالت قادتنا إىل نتيجة هي أن كل من دراسـة ورزبـرغ وثيـودرس 
يس يف قراءة املخطوطات اإلسالمية، اللذين قدما للمكتبة قراءة جيدة يف النمط ول

والتي كانت قائمة يف كل من الصخرة واملسجد األقىص واللتني سنقدم عنهام بحثا 
ولكن لو كانت الرشوحات التي قدمها كـل مـن البـاحثني قـد . بعد الفسيفساء

قدمت من قبل مهندس خمتص حول ما كان قائام يف عرصهيام، لكنا عرفنا الكثري 
 . الفنية التي ال زلنا نبحث عنها يف أيامنا احلاليةعن تلك اللوحات

إذا كان هذا حال اجلهة املنخفـضة للـسطح، فـان النقطـة الدائريـة واملمثلـة 
بقسمها العلوي بقيت ثابتة ومثبتة بنفس الطبقة التي ختص الصحن وهو الـذي 

 .جيمع بني القبة واألقواس

ي ما تزال قائمة وأيضا ربام أن وهذا هو الذي خص البناية بأنامط خمتلفة، والتي ه
يكون قاعدة قابلة للتغيري، لكن جيب أن يكون التغيري وعمليات الرتمـيم لألحـسن 

، حيث دمر كثـري مـن ١٩٥٨ والعام ١٩٤٦ال كام حصل يف موقع الصخرة يف عام 
 .الفسيفساء أثناء عمليات الرتميم التي جرت من قبل البعثة املرصية آنذاك

 جمري ٨٥١ه للقراء أن معظم السطح قد دمر بحريق سنة والذي جيب أن اذكر
 حـول عــدة ١٨٧٣، وأيـضا بحـث آخــر ظهـر يف العـام ٤٤١الـدين صـفحة 

إصالحات متت يف بناية الصخرة، لكننا عرفنا شيئا بواسطة كتابة وجـدت عـىل 
بعض األعامل اخلشبية والتي وجدت عند املحراب والتي تقول أن هذا املحراب 

 . م١٠٢٢ هـ أي ٤١٣ترميمه سنة الداخيل قد تم 
بعد أن أشاد ابن خلدون بعبد امللك لقيامه ببنـاء الـصخرة ذكـر يف مقدمتـه 

 أن عامال من اليونان قد قاموا ببناء الصخرة، هذا احلـدث جعلنـي ٢٦٨صفحة 
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 وكانـت تتحـدث عـن ٢٦٣ وخـصوصا صـفحة ٢٦٨أراجع الصفحات قبل 
القصة قد متت يف عرص سبانوس الصخرة واملسجد األقىص، واحلديث يدور أن 

صاحب معبد فينوس، حيث قدم مع عامله لكي يـتم بنـاء الـصخرة والغريـب 
وجدت تلك املعلومة بالكتابات اليهودية، وهي التـي حتـدثت مـن أن اهليكـل 
خمبء حتت بناء الصخرة، ولكي نؤكد بأن الباحـث العـريب األول كـان يـؤمن 

ومات فقد نقلها ألنه هو صادق يف نرش بصدق املصدر فانه عندما نقل تلك املعل
وهذا ما جيعلنـي أؤكـد أن . املعلومة، وكان يعتقد أن غريه مؤهل يف العمل مثله

قدسية الصخرة ال تسمح بأن تقوم عىل مبنى ديني آخر كام ذكر الكاتب سميثك 
 ،"مقدس/  قدسية"والتي تعني بالعربية ) كادش(فينسن، الذي استخدم كلمة 

 وهي االسم التارخيي واإلسالمي للقدس، " قدس "ذنا من كلمة واعتقد انه أخ
 ويعني بناء قاعـدة " جهفا "وانه قد تم إقامة  ،وهنا فينس يستشهد بابن خلدون

اهليكل، من اجل ذلك طرحت موضوع تلك القراءة حتى نعالج مجيع اجلوانب 
عىل التي دخلت وتداخلت عىل صدق تراثنا واحلس العلمي الذي شيدته األمة 

 .ارض القدس ويف فلسطني عامة

إذا كان ابن الفقيه دقيقا يف وصفه وحتديده لتلك األبواب األربعـة واجلـدار 
املحيط، فذلك يعني أن الصخرة مل تكن مفتوحة من مجيع اجلهـات، بـل كانـت 

املداخلة مع ابن الفقيه انه مل يتحـدث عـن أي تغيـري أو حتـوير يف بنايـة . مغلقة
حيـث أن املـأمون أجـرى تغـريات يف  ،ته نعتـربه أمـر مهـمالصخرة، وهذا بذا

وأيضا حدثت أمور يف الصخرة بعد املأمون ويف العـرص  ، هـ٢١٦الصخرة عام 
 .الفاطمي ومل يتطرق إليها ابن الفقيه
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باحث آخر وهو مؤرخ بيزنطي يدعى ايـسيبيوس حتـدث بقـدر كـاف عـن 
سب بنـاء الـصخرة الصخرة واملسجد، ولكنه أيـضا حتـدث بقـراءة أفقيـة وينـ

واملسجد إىل الوليد ابن عبد امللك، وقد ذكر الصخرة حيث قال أهنا تقع وسـط 
ن الوليد بنى حوهلا والبسها الرخام، لـذا أالبقعة التي أقيم عليها املسجد ويذكر 

 بـدال ٩٦-٨٦اعتمدنا ايسيبوس وابن الفقه فيمكن أن يكون البناء قد تم عـام 
 ٧٢ة والتي نرشناها انه بدأ العمل يف الصخرة عام  هـ واملؤكد من الكتاب٧٢من 
ومن املؤكد أن عبد امللـك قـد كلـف الوليـد بمتابعـة العمـل يف الـصخرة  ،هـ

 .واملسجد ومن املؤكد انه استمر يف التنفيذ بعد موت عبد امللك
الدراسات التي تتم هي من تلك البقايا التي تكتشف من وقت آلخر حيـنام 

ع، حيث حيصل بعض الباحثني عىل ما مل جيده مـن سـبقه يف يتم ترميم عىل املوق
وبعد أن راجعت عددا غري قليـل مـن املـصادر التارخييـة . تقيم املرحلة السابقة

واألثرية والتي وجـدت هبـا االسـتمرارية بـاالعتامد عـىل املـصدر األول دون 
ين املراجعة عىل ما وجد أو وثق بمصادر أخرى وهذا نجده يف جملدات جمري الد

حيث يتحدث عن األبواب وعن ثامنية حراس ويذكر  ،٢٤٣ -٢٤١من صفحة 
أن األبواب كانت تغلق أي أبواب الـصخرة وتفـتح فقـط يومـان مهـا األحـد 

 .واخلميس من األسبوع

 ١١٦أيضا اليعقويب الذي سبق جمري الدين يتحدث يف جملده الغرابة صـفحة 
عن حـراس الـصخرة،  و هـ عن حراس أبواب املسجد٢٦٠والذي كتب سنة 

ومن هنا نجد اخللط عند املؤرخني يف تقديم املعلومة حسب املرجع الذي صدر 
قبله وهذا بالذات االعتامد عىل تاريخ الوصف ال عن الوثيقة واحلقيقة العلميـة 

 .التي حيتاج إليها الباحث



 

 ١٤٠  الباب الثاين–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 ٣٧٥ -٣٧٢ثيثيوس يف جملده الثاين من صـفحة أأيضا مؤرخ بيزنطي اسمه 
 أحداث ومعلومات غري صحيحة ولألمانة أوردها حتى نكون قـد والذي يذكر

 .أنصفنا أنفسنا وقدمنا إىل الباحثني املرجعية التي ناقشناها

حيث يقول اثيثيوس أن اخلليفة عبد امللك قد اخذ النحاس الذي اسـتخدمه 
 ومل يقل الصخرة من كنيسة يف بعلبك، وبعدها يذكر كلمة قبـة، " القبة "يف بناء 
لذا فتاريخ الوصـف مرفـوض عنـد مجيـع . ة أو القبةب ال حيدد مكان القبولكنه

األثرين، ومن ناحية أخرى ال يمكن استخدام صفائح كتب عليها خصوصيات 
ديانة ختتلف عن ديانة عبد امللك، وهذا أيضا يثبت إن ايسيبسوس الذي ذكر إن 

 .صفائح نحاسية جلبت للقدس لبناء قبة كنيسة القيامة

جد أن اخللط بني قمة الرتاث وقمة اإلبداع بـالرتاث مـن القـراءة ومن هنا ن
ملخطط القيامة الذي بناه قسطنطني نجد إن قسطنطني أقام الدائرة عىل أثنى عرش 

 .عامودا أو تاجات األعمدة كانت من الرصاص

 عـامودا ٢٤إما عبد امللك فقد استخدم لكل زاوية ثالثة أعمـدة واملجمـوع 
لذهبية مع تلك األلـواح الذهبيـة التـي تـشكل اإلطـار واستخدم األرضيات ا

 . للصخرةياخلارج

أما عن قبة السلسة فنجد أن عبد امللك مل يرد هبا نموذجا بل أراد هبا شيئا مهام 
يف العقيدة، حيث أراد أن يعلم اجلميع انه مل تكن هناك كنيسة كام حتدث البعض 

املعروف أن اجتاه الكنيسة إىل عن كنيسة صغرية يف اجلهة الرشقية من الصخرة، و
الرشق، فنجده يقيم قبة السلسلة ويرتكها مفتوحة بدون إغالق من هذا التشابه 
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اعتربها بعض مؤرخينا أهنا كانت النموذج، بل كانـت بـاملعنى احلقيقـي إطـارا 
. االقتبـاس بـأمور العقيـدة والفكـر وااللتـزام هبـا وإسالميا غري قابل للتقليـد

ت خزينة بيت املال يف منطقة املسجد األقىص وتشبه تلك التي واألرجح أهنا كان
 .أقيمت يف املسجد األموي بدمشق

ومن استخالص النتائج نجد أن اجلدار املحيط الذي أقيم حول ذلك البنـاء 
الذي يربز بثامن زوايا من األعىل إىل األسفل والذي حيتوي عىل تلـك املمـرات 

ت من ضمن التعديالت والتحويرات  كان١٨٧٣املسقوفة والذي اكتشف سنة 
 .التي جرت عىل قبة الصخرة

لكن من بقايا تلك املمرات املسقوفة واملظللة والتي وظفت بنمط خيدم البناء 
من الناحية املعامرية، فهذه املمرات فعال هي أموية حيث أقيمـت مـن اجـل إن 
يستخدمها أولئك الذين يقومون من حني آلخـر إلجـراء تلـك اإلصـالحات 

 .الرضورية للصخرة

ني ورافقهم وكان املتحـدث يجون ورزبرغ املؤرخ الذي كتب عن الصليب
وهو يتحدث عن أن اجلـدار . باسمهم يف كل من املوقعني األقىص والصخرة

 م من تلـك االنعكاسـات ١١٦٥املحيط أي اخلارجي للصخرة كان يف عام 
 عديدة نجد أن والتعتيم التي تعرض هلام كل من الصخرة واملسجد يف فرتات

من كتب عن ذلك انه كان هاويا مهه زرع الشك وكتابة القصص التي تفتقر 
إىل الدليل العلمي من هذا املنطلق اسـتطعت أن أجـد األجوبـة عـن أسـئلة 

 .جون رزبرغ
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حيث أن أثارنا املنسية أصبحت تفاصيل ألحداث مهمة ومعلومات أظهرت 
جليا من أن اجلوانب اخلارجيـة وأكدت أن ذلك البناء يتحدث عن نفسه ويبدو 

إىل كل واحدة من الزوايا املثمنة فجدراهنا حتكي قـصتها زخرفتهـا تعلمنـا عـن 
. مدى ارتفاعها وتلك الفسيفساء اجلميلة التي تعترب من أرقى أنواع الفسيفـساء

أما اجلزء السفيل والذي كان يبدأ مـن منتـصف اجلـدار القـائم والـذي غطـى 
 .التغريات التي حدثت بهبالرخام فهو يتحدث عن 

الثغرة األوىل حدثت بفتح تلـك األبـواب األربعـة التـي تظهـر يف اجلهـات 
األربعة من الصخرة والقسم العلوي والذي كان مغطى بالفسيفساء قـد خـرق 
بظهور الشبابيك والتـي كانـت مخـسة شـبابيك يف كـل واجهـة مـا عـدا تلـك 

 .الواجهات التي فتح هبا أبواب
جهات أربعة شبابيك واخلامس هو الـذي اسـتخدم ليكـون فكان لتلك الوا

 ٢٠أي يف أربع واجهات .  شباكا٣٦وهلذا فكان عدد الشبابيك يف الصخرة  ،بابا
 حيث أن البناء له ثامن ٣٦األبواب فيصبح العدد + ١٦شباكا واألربع األخرى 

 . شباكا٤٠ = ٥ × ٨واجهات 
عة بدال من الفسيفساء، هـي من تلك احلقائق نجد أن استخدام القشاين املرب

فـإذا وضـعنا . الطريقة التي استخدمها املعامري بإجياد تلك الشبابيك وعـددها
 ،أمامنا خمطط بناء الصخرة نجد أن كل واجهة من الواجهات قوسـان خليطـان

ومها يظهران يف القسم العلوي والقسم السفيل، وهذا واضح من املخطط الذي 
كان يف كل واجهة سبعة أقواس، وباإلمجـال فكـل عرضناه، لذا فمن املؤكد انه 



 

 ١٤٣  الباب الثاين–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

واجهة حتتوي عىل مخس شبابيك وسبعة أقواس ما عدى الواجهـات التـي هبـا 
األبواب، وإيضاحا لذلك القسم السفيل من اجلدار املحيط والذي كـان مغطـى 
بالرخام، حيث أن الرخام كان شامال كل اجلهات وال ينفصل عن الواجهات إال 

 .لقائمبزاوية الباب ا
من تلك النتائج التي نطرحها فنقول أن القسم السفيل من اجلدار كان مغطى 

 .بالرخام والقسم العلوي كان مغطى بالفسيفساء
فهذا هو حال بناء الصخرة، لكن املشاهد ال يمكنه أن يلحـظ التغيـري يف 

ن تلـك العتبـات أيـنمط البناء، ألنه يعتمد عىل املنظر اخلارجي، لكن نسأل 
 ؟كانت للشبابيكالتي 

���� 
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اإلصالحات التي جرت يف بناء الصخرة املـرشفة جعلتنـا نقـوم  والرتميامت

بدراسة ذلك األثر الذي يعترب من أهم املواقع املعامرية التي صممها األمويون يف 
 ،)١٨٧٤-١٨٧٣ ( أول عمل قام به باحثو اآلثار كان بني عـامي. املقدسبيت

 مهـا الواجهـة الغربيـة ،استهدف هذا العمل رسم واجهتني للـصخرة املـرشفة
 باحثوا اآلثار انذاك اعتقدوا .الواجهة الغربية من الواجهات اخلارجية للصخرةو

ًء لعوامل الطبيعـة أو ز الشبابيك العليا لتلك الواجهات كان إتقايأن اغالق براو
وقد نسوا أن املـسلمني أول مـن  ،من الرياح واملطر الذي يأيت من اجلهة الغربية

الفلـك وقـد كـان  ومع حتديد العالقة بني الـنمط وأبدع يف التعامل مع الطبيعه
 قيـاس درجـات احلـرارة ووهو للمعرفـة بالقرب من الصخرة قرص للشمس

وهذا ما ظهر يف الفن املعامري الذي شيده  ،ةالظل ومراقبة تامة ألحوال الطبيعيو
 .يف األندلس واألمويون يف بالد الشام

اإلبداع يف النمط كان ذلك األثر الذي  و،الرتاث االسالمي هو مقياس عقيدة
يتعامل معه كأنه ند له جيربه عىل تسجيل ذلك  ويشهد عىل التاريخ وعىل أحداثه

 اما اجلانب األخر فهـو املـرآة التـي .احلدث بمقياس العلم ال بمقياس العاطفة
خاصـة تبقـى  وتراثها من ما تقدمه من وسائل البنية عامة وتعكس صورة األمة

 .قادرة عىل التعامل مع الزمن يف قدمه وحداثته



 

 ١٤٦  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

من الفحص األويل عرفنـا أن بعـض أعـامل الرتمـيامت قـد متـت يف القـرن 
 كتبه جمـري الـدين املـؤرخ وهلذا مل نجد أي ذكر له يف ما، السادس عرش امليالدي

 حتى القرن السادس عرش كـان اجلـدار املحـيط أي "فابري"العريب أو الرحالة 
اخلارجي الذي يربط بني الزوايا الثامين التي يتكون منها بناية قبة الصخرة كانت 

حافظت عىل وجودهـا مل يـؤثر  وتلك اجلدران مغطاة بالفسيفساء التي متاسكت
لطبيعة ودفعة واحدة نجدها تتساقط عن اجلـدار الـذي ال عوامل ا وهبا الطقس

 الفكرة التي استخلصت من ذلك العمـل إهنـا نقلـت مـن .يربط الزوايا الثامين
هذا ما أكده .جدران الصخرة لتوضع يف تزيني جدران احلرم القديس من الداخل

 انه كان يوجد يف بناية الـصخرة مكـان "٣٧٦"جمري الدين يف جملده صفحة رقم 
  .موجودة و أي بستان القشاين أي اهنا كانت قائمة–ى حكارت القشاين يدع

فارسـية  و وما معناها فهي عربيـة األصـل"قشاين"ولكي نتعرف عىل كلمة 
لذا نجد أن اإليرانيني يف االسالم قد اهتموا بصناعة القاشاين حتى أنـه  ،التنفيذ

قشاين هـي صـناعة ال.توجد بلد يف إيران تدعى كساين وهبا مصنع لتلك السلعة
زجاجات ملونة هلا أشكال مجالية حلت مكـان الفسيفـساء احلجريـة ومـن ثـم 

القبـب  والفسيفساء الزجاجية التي استخدمها املسلمون بتزيني اجلدران العليـا
 .للجوامع كام نراها يف املسجد األقىص وقبة الصخرة

بنيـة املعامريـة وقد اهتم السوريون هبذه الصناعة واستخدموها يف اجلامليـات لأل
ُولذا فقد أحـرض عـامل ، ومن املالحظ إن تركيب القشاين كان حيتاج اىل عامل مهرة

 .احلرم القديس ومتخصصون برتكيب القشاين من دمشق للعمل يف موقع الصخرة



 

 ١٤٧  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

احلرم فقد عثـر الباحـث  وأثناء عمل باحثي اآلثار عن الكتابات يف الصخرة
الذي احـتفظ هبـا ضـمن  و ألواح القشاينعىل كتابة كتبت عىل) جانو (الفرنيس

هذة الكتابـة كانـت صـغرية يف  ،جمموعته من الكتابات التي أخذت من موقعها
 :لم أما نص الكتابة فكان كاآليت م١٨مساحتها حيث أن قطرها يساوي 

-١٨١٧هجـري أي ١٢٣٣عمل احلاج حممد القطري الستنجي الدمـشقي 
تركيبها يف  ودد من إدخال القشاينهذه الكتابة أعطت تاريخ حم،  ميالدي١٨١٨

وهي بمدلوهلا األخر تعطي األمهيـة يف إثبـات االرتبـاط  ،احلرم وبناية الصخرة
من الربواز الذي ييل الكتابة  ،دمشق حتى القرن التاسع عرش والفعيل بني القدس

 ١٨٧٤ لذلك فالباحثون الـذين عملـوا يف فـرتة .نجد أنه متيز بالفن اإلسالمي
 وحتى نكتـب .أبحاثهم إىل الفرتات املتأخرة من احلضارة اإلسالميةتوصلوا يف 

مقارنـة  ودراستها ثانية وجيب علينا مراجعة تلك األعامل ،عن الفرتات املتقدمة
 ،تلك األنامط املعامرية بام حتتوية من وسائل فن متيزها عن غريها يف مواقع البناء

 أثري له قيمتة ويعترب مهم ولكن ما عرفة الباحثون عن تلك الفرتة فهو كحدث
إصـالح يف قبـة  وجدا النه كشف عن تاريخ فرتة من الفرتات التي تم هبا ترميم

 .الصخرة املرشفة
 ،ولكي نضع احلقائق عن الفرتات التي مر هبا كل من املسجد وقبة الـصخرة

جيب علينا أن نراعي أن العمل األثري ال يتفق أحيانا مع النظرية التي يـسجلها 
ًخ أو يصفها الرحالة من هذا املنطق فسوف نقدم خمططا للبـاب لـواجهتني املؤر

 .اجلنوبية الغربية ومن بناء الصخرة املرشفة مها الواجهة الغربية



 

 ١٤٨  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

سابدأ رشح التفاصيل من اجلهتني اللتني مها ضمن املخطـط املعـرض ومـن 
تلك الواجهات نستطيع أن نتعرف عىل نمط كل عرص من العـصور اإلسـالمية 

ا تم إصالحه من فرتة ألخرى سيرتتب عىل رشح هذا املخطط تغري عـن مـا وم
ولكي نجد القواسم عىل نمط الفسيفساء التي  ،التارخيي ونرش يف املعنى األثري

هي هنا بمثابة العملة األثرية التي عندما يكتـشفها الباحـث يـستطيع أن حيـدد 
 لطبقـات البنـاء يف  املخطط املقدم هو عبارة عن مقـاطع سـطحية.تاريخ املوقع
نجد بقايا أنامط قديمة من العصور  ،اجلنوبية الغربية من الصخرة واجلهة الغربية

 أما ما أقدمه من مالحظات فهي نتيجـة .اإلسالمية املتقدمة وهي تظهر بوضوح
وأيضا نجدها يف اجلدار املحيط  قرائة النمط من البقايا التي نجدها إىل ست زوايا

 .ا الصخرة املذكورةالذي يربط بني زواي
األعـىل هـذا املقطـع سيـساعد  والذي يمثل اجتاهني األسفل واملقطع املرفق

 .القارئ يف معرفة ما سأرشحه يف التفصيل
هذه .. .ولو بدأنا من األسفل سنجد أن يف كال املقطعني للواجهتني مخسة أقواس

 أن هذة أيضا نجد ،وهي ترتبط بقاعده أرضية ،األقواس تظهر بشكل طويل وضيق
 أيضا نجـد الـرأس الـدائري .األقواس بمضموهنا املعامري تعطي الشكل الدائري

 لذا من تلك النقطة تبدأ األقواس .الذي أعترب النقطة الثابتة يف عملية البناء وللقوس
تظهر بشكل ضيق تدرجيي حتى تصل إىل القاعدة التي تربط بـني القـوس يف علـوه 

ري قد سمي بالقوس العريب وقد استخدمه املعامريون هذا النمط املعام. وحتى هنايته
هـذة  املسلمون ألهنم كانوا يغطونـه بطبقـات مـن الفسيفـساء أو األشـياء اجلامليـة

 .ثابتة يف العامرة اإلسالمية املتقدمة واملواصفات هي حقيقة معروفة



 

 ١٤٩  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

اجلزء العلوي هلذه األقواس نجـده مفتوحـا لوضـع الـشباك ضـمن فتحـة 
هـذا األسـلوب يف  ،بابيك التي تظهر كساراهتا بشكل منحـدر هذه الش.القوس

أما اجلزء األسفل من .االنحدار كان يستعمل لرتكيب األلواح الزجاجية امللونة
لو القينـا نظـرة إىل القوسـني  ،األقواس فهو مبني إىل األعىل وملبس من الرخام

ي دائام هكذا ًاألخريين لكل جهة نجدها أقواسا ذات جدران خمتلطة يف بنائها وه
وتكون غري مغلقة كام يتصورها املشاهد للنمط الن بناء نمـط معـامري حـسب 

للموقع مثل الصخرة حيتاج إىل إظهار عمليـة اإلبـداع الفنـي  وخمطط مدروس
 حتى نعطي ؟ملاذا كان هذا القوس املختلط .من حقنا أن نسأل.التنفيذ وبالعامرة

ي يـضمن عـدم كـرس أي حجـر مـن اإلجابة عن هذا السؤال نقول انه أقيم لك
احلجارة الكبرية التي استخدمت يف البناء وهي تشكل عدة مداميك من اجلـدار 

 أما من الناحية األثرية فكان املسلمون قد أرادوا .املحيط هذا من الناحية املعامرية
ًأن يضيفوا فنا جديدا إىل العامرة احلضارة فهم مل يقلـدوا العـامرة اليونانيـة وال  وً

لذا نجد أن اليونانيني كانوا يبنون احلجر بشكل إبـراز  .ومانية وال البيزنطينيةالر
 يـشكل مـع املـدماك وحـدة متكاملـة يف الـشكل والقيـاس يف الطـول ووجهه

 أما الرومان فقد . وهذا يعطي للبناء الشكل الطويل أو الدائري للنمط.العرضو
الكبرية كاملعابد أو املدرجات  التي بنوها يف أبنيتهم واستخدموا احلجارة الكبرية

 أما البيزنطيون .أو األبنية األخرى بشكل حجر يبني يف طوله واآلخر يف عرضه
الذين برز نمطهم يف بناء الكنائس واألماكن الدينية األخرى أو األبنيـة العامـة 

 حتـى .فهي تتمثل باستخدام حجر اجلملون أي احلجر القويس أو البناء املغلـق
التي تبدأ من برواز الشباك  وبني الفرتات التي أحدثت اإلصالحاتنميز التغيري 



 

 ١٥٠  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

العلوي حيث نجدة قد غطى الفتحات التي تـربط بـني الـشبابيك أيـضا نجـد 
حيـث تبـدأ  ،وهذا واضح يف الشكل احلقيقي يف املخطط ،للشبابيك شبه منصة

 ،وسنجدها واضحة يف اجلزء العلوي أي فوق الق وباالرتفاع إىل اجلدار العلوي
 .هذا التعبري الذي رشحته هو حقيقـة عمـل جيعلنـا نـسأل أنفـسنا عـدة أسـئلة

 .نرشح بقية التفاصيل وسنجيب عليها
الفلسطيني املعلومة التـي حفـظ هبـا تراثـه  ووحتى نعطي القارئ العريب... 

ىل عـوهبـذا حـافظ . االبتكـار ووسام هبا سمو العامل الذي يدرك أمهية اإلبـداع
فدائرة البحث الذي نحاول .عهد الذي يلتزم به اآلمني لألمانةاالصالة أصالة ال

ولكي نراجع تلك الفرتات التـي مـرت مـن  ،منة إجياد القاعدة املتسعة للمعرفة
حيث جعلوا أنامطهم تتحدث عنهم  ،احتفظوا هبذا اإلنتامء حياة أجدادنا وكيف

 موز التواضعدون أن يدونوا عليها عبارات االفتخار والعلو بل سجلوا عليها ر
 وكأهنا تناجي أولئك الذين ناموا مع الـزمن ونـسوا أو .كتبوا بحروف مضيئةو

 العهـد " أين أمانة األمني وهل كانت وثيقة .تنادي وتناسوا احلقيقة التي ترصخ
الوليـد  وعبـد امللـك و وهل ما أكملـة معاويـة؟يف حياتنا ً حدثاً عابرا"العمري

أم انـه كـان  ،ر به أو ننـسب أنفـسنا إليـهوسليامن وهشام كان جمرد حدث نفتخ
ًالقاعدة التي جيب أن نبني عليها زمخا جديدا يستند عىل ذلك الرتاث الذي يـأيت  ً

باحثون وعلامء من مجيع أنحاء العامل متوهلم جامعـاهتم  ،الكتابة عنه وإىل دراسته
خرى الباحثني الفلسطينيني فهم يقومون من فرتة أل وبينام الدارسني ،ومعاهدهم
حماولة حتى يمكن أن إحدى املحاوالت جـادة نافعـة تنفـع النـاس  وبمحاولة

 وينتفع منها إلرساء القاعدة التي يتعامل معها الباحث؟
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من املراجعة مع أولئك الذين ما يزالون يعملون يف عملية البحث عىل النمط 
 وهـذا واضـح مـن .الذي يأيت فوق تاجات األقواس مبارشة يف اجلدار القـائم

  وهو يرينا وكأنه خط منظم.ٌكأنه خط مقلم والذي يظهر وترتيب بالط القشاين
 .الذي يظهر وكأنه معلق عىل األقواسو

 هذه .ًا له مهمة أخرى وهي منع مياه األمطار من التجمع فوق السطحضوأي
ًاملصارف التي تشكل خطا منتظام عىل طول مـسافة هـذا الفاصـل بـني مـدماك  ً

تشكل قاعدة زوجية بني خط  ًوهي أيضا.ناء الصخرةاألقواس ومسطح سطح ب
 هذا املدماك والذي حتدثنا عنه .وهذا يتضح يف كال الواجهتني من البناء ،الشبابيك

كأنه مصبوب بـامدة  ووهو يبدو ،انه يشبه اخلط املقلم يظهر وكأنه مدماك طويل
ة بـالط ختتلف عن القصارة أو الباطون بل أهنا مادة فريدة بنوعها وهـي تركيبـ

التي يظهر أهنا إستخدمت  و.سم٥٢ويظهر إرتفاعها حوايل .القشاين نشكل مربع
 أو طريق مسقوف بشكل رأس دائري لألقواس حممولة عـىل .أيظا كممر مظلل
 التـي واألقواس تغلق مع بعضها حيث نجد األعمـدة الـصغرية.أعمدة صغرية

العليـا مـن كأهنا فن معامري مهم حيث نجـدها بـشكل زوجـي يف األقـواس و
الواجهة ولكن كحقيقة معظم األعمدة كانت يف النحث متشاهبه حيث شـكلت 

موقعه احلجري كأنه جزء غري منفصل عن القوس الذي يوجد بـه  ومن العامود
يدعمـه  وبروزه اخلـارجي الذي يظهر بنهاية واملمر املظلل أو الطريق املسقوف

 كنمط أصيل ًاضي استخدم أيالذ و، هذا املمر املظلل العلوي.وجود عامود واحد
التي تـشمل ثالثـة عـرش قوسـا يف كـل واجهـة مـن  وًليكون تاجا جلدار البناية
الذي يالمس تاجات  و مبارشة فوق ذلك الطريق املسقوف.الواجهتني املذكورتني
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ومن  ،تضح أنه قد دمر أو اتلف يالذي واألقواس يظهر لنا هناية كورنيش أو إفريز
 صنع منه فلم يتمكنوا من إعادته مره ثانية هذا املمر املظلل دقة ذلك الربواز الذي
 .الذي يبدو وكأنه اغلق يف فرتات متقدمة وأو الطريق املسقوف

 هو تربيعة القشاين التي اخفت ذلك املمر املظلـل يالذ وحتت ذلك الغالف
هذا ما يؤكد صحة واقعنا حيث يشاهد األن من الرتميامت  ،أو الطريق املسقوف

 . وقد تم هذا اإلغالق مع األقواس.جتري يف قبة الصخرةالتي 

 انه حماولة متأخرة متت لتعديل .ترى بأي تاريخ كان ذلك أو يف أي فرتة تم* 
 وهي مل تعط التعديل الذي ادخل أي إثارة .البناية األصيل أو حتوير خمطط
 وهـذا واضـح مـن تلـك .مثلام كـان يف املخطـط األصـيل فنية يف البناية

 وأعطـي مثـاال تلـك .اس والتي تظهر وكأهنا غري خمتلطة كام حتدثنااألقو
 .األقواس يف هناية الطبقة السفىل من البناء أهنا يف األصل كانت أقواس

 .األعمدة الصغرية ظهرت وكأهنا ضاربة يف اجلدار املحيط* 
  جمرد ستار هنديس لـصغر تلـك احلجـارةنالفن املعامري هلذا اجلدران كا* 

ًلف إختالفا جذريا التي تظهر يف اجلدار املحيطالتي ختتو وهذا يؤكد أن  ،ً
يؤكد عـىل ذلـك خـشونة  وتلك الصناعة املعامرية أقيمت يف فرتة متأخرة

 .ًعدم انتظامه كام كان قائام حسب املخطط األصيل والصقل للحجر
الفحص نجد أنة يف الصلة بني عقدة الزوايا  ووإذا الحظنا لدى زيارة املوقع

يف بعـض الفراغـات كـان هنـاك ألـواح  و،يوجد بعض القطـع احلديديـةكان 
 . لتعطي شكل الغالفتهذه البقايا ربطت يف خط امتد ،نحاسية
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 التي ظهـر يف اجلهـة اليمنـى مـن الواجهـة العليـا وواحد من هذه األقواس
وقد تم فحص املواد التي غطي  ،ًالذي يظهر أنة مفتوح خارجا يف خط املدماكو

ما هو ظاهر يف الواجهة  وهذا القوس بالذات هو من العرص املتقدم ،هبا السطح
ًحسب املخطط املقدم يؤكد عىل أنه كان قوسا خمتلطا  .غري مفتوح ً

عندما غطيت ظهرت وكأهنا  و،اجلنوبية الغربية وبجدراهنا و الغربيةةالواجه
هـة  اجل.هذا يظهر اختالف مهـم بيـنهام وخمتلفة عن املخطط األصيل للواجهتني

 بينام نجد الواجهة اجلنوبيـة .الغربية يظهر أهنا اعتمدت عىل وجود باب مركزي
هـذا البـاب  ،الغربية تظهر بوضوح عن كرس يف خط البناء أي يف اجلدار القـائم

قيم بعيدا عن الوسطية من خط األقواس ألسبعه الكبرية والتي تـشكل الطبقـة أ
 لـذلك التعـديل فـان يف الواجهـة نتيجـة ،امنية الـشكلُثالالسفىل لكل البنايات 

 ،التي حتتوي عىل سبعه أقواس مخسة منها أصلية واثنان خمتلط واجلنوبية الغربية
الواجهـة  ،الواجهة الغربية نجد هبا ستة شبابيك أربعة منها أصلية واثنان خمتلط

  هـذا البـاب.أيضا هناك بـاب و،الغربية نجد هبا ستة شبابيك أربعة منها أصلية
 أهنـا  األقـواسعظمة تلـك ،كالمها له شكل دائري ،هر فوقه قوسانالذي يظو

حافظت عىل مستوى ارتفاعها بنسبة واحـدة يف جوانـب األقـواس بيـنام ذلـك 
 القوس الذي .الذي حيمل فوقة القبة والرأس الدائري الذي كان الداعم للقوس

 .هو أكرب من تلك التي كانت تشكل واجهة الشبابيك ،خصص للباب

 معاهدهم بينام نرى الدارسني ور لنا ذلك احلجم الكبري يف جامعاهتمهلذا ظه
 يقومون من فرتة ألخرى بمحاولة يمكن أن تكون جادة الباحثني الفلسطينينيو

 .ينتفع منها إلرساء القاعدة التي يتعامل معها الباحث ونافعة تنفع الناس
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فقـد ، بحـثمن املراجعة مع أولئك الذين ما يزالـون يعملـون يف عمليـة ال
اجتمعت معهم ولألسف فكثري من املعلومات التي صدرت قديام وحديثا كانت 

ونحن كعادتنا اعتمدنا عىل العاملية التـي تتحـدث عـن تراثنـا دون أن  ،مغلوطة
نتعامل معها بالواقع الذي هو بني أيدينا وكحقيقة فقد كانت  ونراجع املعلومات

فصل عن القوس الذي دل عىل أهنا  غري منًااألعمدة ذي نمط مجايل شكلت جزء
 أعمدة متوأمة ولكنها قطعة واحـدة يف بروازهـا ونحتهـا تظهـر وكأهنـا تليس

 .قطعتني ولكنها أعمدة زوجية من قطعة واحدة

هذا هو النمط اإلسالمي الـذي رسـمته العـامرة اإلسـالمية لكـي تـسري 
 بوضوح عىل سمو ورفعة تـصميم تلـك الزوايـا لألقـواس والتـي تظهـر يف

 .الواجهة وكأهنا منتظمة

من هنا نستطيع ان نوضح ان القوس األول يف اجلهتني كان بمثابـة التعـديل 
 هلذا واضح من ،الذي أدخل أي اثار ة فنية يف البناية مثلام كان يف املخطط األصيل

تلك األقواس التي وكأهنا غري خمتلطة كام حتدثنا يف حلقتنا األوىل وأعطي مثـاال 
لكبرية التي عددها اثنان وتظهر يف هناية الطبقة السفىل من البناء تلك األقواس ا

 وهبذا ،أهنا يف األصل كانت أقواسا خمتلطة وبتعديل ذلك أصبحت أقواسا كبرية
التعديل أصبح ظهورها يف واجهة البناية يشكل نوعا من البناء املفتوح والذي له 

 وثبـت  وهـذا واضـح،بروز خارجي عىل النمط األصيل للواجهتني املذكورتني
 :ذلك من احلقائق اآلتية 
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واجهة اجلدار املحيط الذي يغلق األقواس وهو يظهر بشكل عمـودي يف  .١
 .املخطط مثل أي واجهة ترتبط بكشفة من قاعدة عامود صغري

 .األعمدة الصغرية ظهرت وكأهنا ضاربة يف اجلدار .٢

احلجارة والتي الفن املعامري هلذه اجلدران كان جمرد ستار هنديس لصغر تلك  .٣
 وهـذا يؤكـد ان ،ختتلف اختالفا جذريا عن تلك التي تظهر يف اجلدار املحيط

تلك الصناعة املعامرية أقيمـت يف فـرتة متـأخرة ويؤكـد عـىل ذلـك خـشونة 
 .الصقل للحجر وعدم انتظامه كام كان قائام حسب املخطط األصيل

بـني عقـدة ذا الحظنا لدى زيارة املوقع والفحص نجـد أنـه يف الـصلة لو
الزوايا كان يوجد بعض القطع احلديدية ويف بعض الفراغات كـان هنـاك 

 .ألواح نحاسية هذه البقايا ربطت يف خط امتدادها تعطي شكل غالف
 واحد من هذه األقواس والذي ظهر يف اجلهة اليمنى من واجهـة رقـم .٤

والذي يظهر انه مفتوح خارجا يف خط املـدماك وقـد تـم فحـص ) ٢(
السطح القوي بالذات هو من العنرص املتقـدم هذا ي غطى هبا املواد الت

وما هو ظاهر يف الواجهة حسب املخطط املقدم نؤكد عىل أنه كان قوسا 
 .ًوقوسا غري مفتوحخمتلفا 

طيـت ظهـرت وكأهنـا ُغالواجهة الغربية واجلنوبية الغربية وبجدراهنا عندما 
 اجلهـة ،ختالف مهم بيـنهامخمتلفة عن املخطط األصيل يف واجهتني وهذا يظهر ا

الغربية يظهر أهنا اعتمدت عىل وجود باب مركزي بينام نجد الواجهـة اجلنوبيـة 
الغربية تظهر بوضوح عن كرس يف خط البناء أي يف اجلدار القائم هذا الباب أقيم 
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بعيدا عن الوسطيه من خط األقواس السبعة الكبرية والتي تشكل الطبقة السفىل 
نتيجة لذلك التعديل فان يف الواجهة اجلنوبية الغربية –نية الشكل لكل البناية الثام

 أصلية واثنان خمتلط الواجهة الغربيـة اوالتي حتتوي عىل سبعة أقواس مخسة منه
هـذا البـاب الـذي  أربعة منها أصلية وهناك أيضا بـاب، نجد هبا سته شبابيك،

فظت عىل مستوى عظمة تلك أهنا حا يظهر فوقه قوسان كالمها له شكل دائري،
ارتفاعها بنسبة واحدة يف جوانب األقواس بينام ذلك الرأس الدائري الذي كان 

هو اكرب من  والذي حيمل فوقه قبة القوس الذي خصص للباب، إبداعا للقوس،
هلذا ظهر لنا ذلـك احلجـم الكبـري يف  تلك التي كانت تشكل واجهة الشبابيك،

  قـد تـم يف الفـرتة املتـأخرة العـرض،وهذا يدل عىل أن ذلـك الواجهة الغربية،
كان متساويا متشاهبا مـن تلـك  والذي يبدو وكأنه عدد زوجي بني تلك البقايا،

الدراسة التي قدمناها وأسهبنا بشكل دقيق اعتامدا عىل قراءة ميدانية للـواجهتني 
مها الواجهة الغربية والواجهة اجلنوبية الغربية وقد ظهر بينهام اختالف يف بعض 

 وكام قلنا انه يف النمط .صميامت الفنية هذه التصميامت تعود اىل الفرتة املتأخرةالت
اإلسالمي املتقدم استخدام املظلل او الطريق املـسقوف حتـى حيميـا األقـواس 
والبناء من تأثري البيئة عىل ذلك البناء الذي اهتم به املسلمون األوائل ولذا نجد 

أمـا يف ذلـك الـنمط .ني بشكل خمـتلطان األقواس كانت صغرية وبعض منها ب
املتأخر نجد أهنم وسعوا األقـواس وأقـاموا بابـا يف الواجهـة الغربيـة وجعلـوا 
األقواس مفتوحة وبارزة اىل اخلارج مما أفقد الواجهـة أصـالتها واثارهتـا األوىل 
حسب املخطط الذي وضع يف عهد عبد امللك بـن مـروان ونفـذه الوليـد وقـد 

 وكام ذكرت فـالقوس الـصغري مـن الطبقـة ) هجرية٩١ (عامانجزه الوليد يف ال
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العليا يف اجلهة الغربية والواجهة اجلنوبية الغربية وبخاصة يف الزاوية من البنايـة 
التي تفصل بني الواجهتني كانت أقواسا مفتوحة ومن الصعب ان نحدد القراءة 

يل لبنايـة السطحية بالتفاصيل لكثرة التعديالت التي طرأت عىل املخطط األصـ
قبة الصخرة املرشفة التي حتتل الشق الثاين من معجزة سيد البـرش سـيدنا حممـد 

وهي معجزة املعراج . 
 اجلـزء –وكام يبدو من املقطع اهلنديس فانه قدم التفاصيل التي ختص األقـواس 

فوق الكـورنيش أقـل سـامكة مـن –العلوي من اجلدار لتلك األقواس ال زال قائام 
بني الكورنيش نجد ان الفرتة املتأخرة كان بناؤها سميكا حيـث بلـغ القسم السفيل 

 سم وهذا يتضح من املمر املظلـل او الطريـق املـسقوف ٦٩ سم بينام األصيل ١٦٠
وأيضا الطريق املسقوف الذي استخدم للبناية من األسفل كان يشكل طريق وسط 

نـامط األوىل املتقدمـة  هنا يمكننا القول ان تلك األنتليه تلك األقواس الزوجية وم
 .قد غطيت بتلك األوىل القاشانية املربعة التي استخدمت بدال من الفسيفساء

اجلدار الداخيل بني حسب خمطط واحد ومجيع أعامله احلجرية تعود اىل نفس 
 الشبابيك يف الطبقة السفىل ال يمكننا ان نـتكلم عنهـا بـنفس تالفرتة حتت عتبا

ذا بسبب اهنا غلفت بالرخـام األمـر الـذي يمـنح وه النمط الذي اعترب متقدما
الباحثني الفرصة لدراستها حيث ان العرص املتقـدم أبـدع يف إجيـاد تعامـل مـع 

 .قواعد األقواس احلجرية التي كانت متثل اإلطار اخلارجي للصخرة
أما الصخرة نفسها فقد كانت قائمة عىل عمل دائـري حتملـه أعمـدة مقامـة 

ه األعمدة كانت تـشكل املقطـع األول مـن الـشكل مبارشة عىل الصخرة وهذ
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الثامين للصخرة وهذا ما نجده واضحا يف قبة السلسلة التي نجدها بالقرب مـن 
 .بناية الصخرة املرشفة

لذا فقد كان اهتامم لدى البـاحثني األوائـل بفحـص األبنيـة احلجريـة عنـد 
 .املدخل الرئيس وقد تم إجراء اختبار يف الطبقات األرضية

 ان ندخل يف موضوعنا الذي ييضء مسريتنا الذاتية والشعلة التي سمت قبل
هبا األمة يف معتقداهتا حني كان اإلسالم هو املقياس الذي يفـصل بـني احلقيقـة 

فهـل حقـا كانـت هـذه ) أرض الربـاط (القائمة عىل أرض بيت املقدس ومدن
ي حتتضن القدس األرض مقدسة قبل ان يعرف املرء االلتزام باألديان الثالثة الت

وهي الشاهدة الشاخمة التي تتحدى أي حدث اكرب من حدهتا وأي قـوة كانـت 
كانت القدس هـي احلـدث وهـي املعلمـة التـي  ،جتثم عىل أرضها وفوق تراهبا

تدرس وتسجل اىل أولئك الذين ارادو ان يكتبوا املجـد او الـشهرة فهـي التـي 
أولئـك الـذين اسـتحقوا منحتهم الشهادة والتي سجلت يف سجل اخللود أيـن 

  .شهادة تقدير أم أهنم فشلوا يف احلصول عىل االنتساب إليها
منذ عرفت القدس يف العرص احلجري كان هلا قدسيتها وكانت متثل التوأمـة 
مع مدينة عريقة يف أرض الرباط هي نابلس فلو قرأنا السجالت األثرية لكل من 

دينتني عرب مجيع احلضارات التـي القدس ونابلس لنجد القواسم املشرتكة بني امل
وهي أيضا مدينة أثريـة ) الخيش (عاشت عىل أرض فلسطني نجد يف سجالت

تقع جنوب اخلليل ثالث معاهـدات مكتوبـة عـىل رشائـح فخاريـة بالكنعانيـة 
  . شكيم–القدس –العربية وهي متثل اتفاقيات بني املدن الثالث الخيش 



 

 ١٥٩  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ايضا عرب سـجل العامرنـة نجـد  ،ةثقافي–دفاعية –وهي معاهدات اقتصادية 
 وكانت شكيم يف ذلك .نفس الزخم الذي حظيت به القدس قد حظيت به شكيم

احلني هي العاصمة غري املتوجه لفلسطني ولكن اعتربت القدس أيضا العاصمة 
فهي التي اكتسبت من جمدها علو املكانة وهي  ،احلقيقية وذلك لقدسيتها ومكانتها

سرية او مهانة فهي ان تسكت فسكوهتا مدخل من الغضب التي التقبل ان تكون أ
الذي ستكون عالماته كذلك الربكان الذي سيأيت مع صـباح او رشوق شـمس 
مضيئة عىل تلك األمة ليسبغ لون األرض او التعرفة التي يعرف هبا الكنعـانيون 

 .وهلذا فقد سموهم بالعرص الربونزي األول املتوسط واملتأخر
احلرم قد ارتبطا بتلك األمانة فهـام اللـذان جيمعـان بـني فالصخرة املرشفة و

األمة وهلام تشد الرحال ومها املجد ومـن أراد املجـد فعليـه ان يكـون كاجلـسد 
الواحد أما الذين يفرطون ولو بـشرب واحـد مـن وثيقـة العهـدة العمريـة فهـم 
سيفرطون بأميال ولكي نعيد اىل األمة وحدهتا فعلينـا ان نتعامـل مـع القـدس 

 .وكأهنا القلب النابض هلذه األمة ولألديان مجيعا
وكنتيجة حصل عليها الباحثون بعد إجراء تلك احلفريـات وجـدوا جتانـسا 
ومالئمة بني تلك اجلدران املتعددة التي احتفظت هبا الصخرة وبشبه مؤكد فقد 
تم فحص األساسات جلامع معاوية كانت بني املسجد األقىص وبـني الـصخرة 

 مدخل الدرج املؤدي للصخرة وبني موقع كـأس الوضـوء احلـايل فهو يقع عىل
حيث ما تزال بعض الزوايا قائمة ومن أهم تلك النتائج ان الطبقة األساسية التي 
بنى عليها املسلمون أبنيتهم هي طبقة الصخر الطبيعي وهذا يـدل داللـة كاملـة 



 

 ١٦٠  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ا مع املواقع بام فيها من أهنم مل يدمروا معابد او هيدموا أبنية مقامة اال إهنم تعاملو
ما هـو عـرص -:واآلن نسأل أنفسنا سؤاال  بقايا سنتحدث عنها يف جمال البحث

 ؟تلك الظواهر التي سنرشحها
وسنبدأ من استعامل القوس الدائري يف كل من اجلهة العليا واجلهـة الـسفىل 

 فنقول انه يشء معروف وشائع ضمنيا ان هذا يعـود اىل فـرتة ،من طبقات البناء
متقدمة ولكن أيضا جيب علينا ان نقدم الدليل الذي يدعم احلجة التي نطرحهـا 
ونحاول ان نرسم منهـا مناقـشة علميـة حـول الرغبـة لـدى بعـض املـؤرخني 
البيزنطيني وما نرشوه حول املسجد األقىص وقبة الصخرة والذين حتـدثوا عـن 

السيدة صوفيا وجود كنيسة اعتربت عندهم مكانا مقدسا وذكروا ان اسمها كان 
والتي أصبحت مسجدا واعتمدوا بمعلوماهتم عىل ان املـسلمني اسـتخدموا او 
أقاموا عدة مساجد عىل مواقع دينية ختص البيزنطيني فقد بنوا عىل عـدة مواقـع 
أبنية عامة وان كنت سأورد بعض تلك املواقع والتي هي موجودة ضـمن تلـك 

مواقـع كثـرية  ،غطس ومنطقة أرحيااخلرائط التي اكتشفت يف كنيسة مادبا مثل امل
وأديرة أقيمت يف أنحاء متقدمة ما بني القدس وأرحيا وكنيسة عىل بئـر يعقـوب 
وبناء كنيسة عىل سجن سيدنا حييى يف سبسطية ومواقع عديدة ال تعد وال حتىص 
واعتز املؤرخون البيزنطيون ان األعـامل يف تلـك الكنيـسة أنجـزت يف العـرص 

ان القوس الذي بني عىل شكل رأس دائري ونمط بيزنطـي البيزنطي واعتمدوا 
 .وانه استخدم من قبل املسلمني

وحتى يكون ردنا عىل تلك احلقائق علميا ونعتمد فيه عىل أمثلة من األنـامط 
فسنورد بعض التفاصيل التي تبني أن املسلمني اسـتخدموا نمطـا حـديثا حيـنام 

 : ألسباب اآلتيةأقاموا بناء الصخرة يف مجيع مراحله وسنبني ا



 

 ١٦١  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

شكل تاج العامود والذي استخدم مع األعمدة الصغرية ويظهـر بـشكل  .١
 الشكل احلقيقي لقبة الصخرة الذي ،نصف كرة أي نصف الكرة األرضية

 الهنا مكان احلـرش ، املسلمون أن يقدموا تفسريا علميا الرض الرباطملزأ
حـا أي أهنـا  وهلذا فكانت نصف الكرة متثل رش،ومكان اإلرساء واملعراج

لكي يعطوا األمهية لتلك اجلوانب التـي  ،كانت مسقوفة من كافة اجلوانب
ب يف قبة الصخرة حيث بنوها عىل اتعتمد باجتاه القبلة ألهنم مل يقيموا حمر
 يف البدايـة أن تكـون اومل خيططـو،اعتبار أهنا تشكل مكانا خيـص معجـزة

ا يف عـدة مواقـع  وأكثر من هذا نجد هذا الـنمط قـائام يف سـوري،مسجدا
إسالمية، وكأنه يقول ان من حياول تقليـدي احـذر التقليـد فهـذا الـنمط 

 وحتى يتمكن الباحـث مـن حتديـد تـاريخ ،خاص لإلسالميات املعامرية
 لكن نستطيع ان نحـدد تـاريخ ،موقع من طراز اهلندسة املعامرية ال يمكن

جـارة املوقع من نوع احلجارة والنقش الذي اسـتخدم وأيـضا صـقل احل
حيث كل حضارة اسـتخدمت أنـواع متعـددة يف التعامـل مـع الـصخور 

 وأيضا يف شكل احلجر ونقشه اخلارجي وهذا هو الذي ،وقطعها وتذهيبها
ساعدنا ان نقيم البناء ونعطيه الفكرة التارخيية التي أنجز هبا بأمانة صـادقة 

  .واعتمدت لدينا كدليل يمكن االعتامد عليه

عامل السطحية للبناء من األعىل لألسفل نجد ان مـن وبعد غربلة مجيع األ .٢
حاول اإلساءة إليه علميا مل يوفق ألنه من األساس إىل القمـة العليـا كـان 

 لكن اإلساءة إليه متت عن طريق إدخـال اإلصـالحات الكثـرية ،إسالميا
 وهذا ما ظهر ،قبة الصخرةلوالرتميامت التي مل تتم حسب املخطط األصيل 



 

 ١٦٢  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 وهي الطريقة التي استخدمت بوضع ،اء لقبة الصخرة األوىليف عملية البن
 وأنـا هنـا ال أتكلـم عـن ،احلىص الذي وضع عليه اخلـزف أي القاشـاين

 وكام رشحـت ،الفسيفساء التي كانت تغطي البناء قبل استخدام القاشاين
فأول حجة هي ذلك النقش والرتاث الذي استخدم عىل البناء والذي كان 

ي يظهر به بعض البقع وهذا ما جعلني افحص تلـك ظاهرا سطحيا والذ
 وأيضا هي ليست من ، وهنا تأكدت أهنا عىل األقل ليست صليبية.الزوايا

 وهذا مؤكد من املواد التي استخدمت يف قطـع احلجـر ،العصور الوسطى
ونقشه وقيست هذه األمور بدقة متناهيـة ودليلنـا احلجـارة املوجـودة يف 

 والذي كان يف الفـرتة األوىل ، فوق عتبة الشباكاملدماك الثالث والتي هي
املمر املظلل او الطريق املسقوف وهذا ظاهر يف اجلهة اليرسى مـن البـاب 

 ويتضح ذلك يف املخطط حيث ان هذا النمط هو الذي بني بشكل ،الغريب
 .خاص لألمة املسلمة

ة النقطة املهمة والتي عرفناها من تلك اإلصالحات والرتميامت املتالحقـ
ويتمثل يف  يف موقع البناء ولكن بقي يشء من األصل القديم أي النمط األول

الدعامت واألطر التي بقيت شاهدة عىل قمة التاريخ ترصخ وتنادي اال يـايت 
 وتلك الدعامت هي التـي حتمـل قبـة ،املاء من وديان القدس ليسقي زيتوهنا

ام تعتمـد موقعـا  وأيضا فقبة الصخرة هي نمط تنفرد به األمة حيـن،الصخرة
 اال نتذكر من ذلك قدرة اإلبـداع عنـد ،ليكون ثالث احلرمني وأوىل القبلتني

املسلمني كانت صناعة العامرة وكتابة التاريخ ال بـسطحية بـل بتدوينـه مـع 
 .القرائن اخلاصة والعامة باحلدث



 

 ١٦٣  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

أضيف اىل ما قد نسيناه من التصميم األصيل لقبة الصخرة انه كـان بجانـب 
 والتي هي ليست بحفر سطحية يف البناء بل تلتقـي ، الصغرية املفتوحةاملربعات

 ان الـنمط .مع األعمدة الصغرية التي هي فوق املمر املظلل او الطريق املسقوف
 وهي ان التاجات والقواعـد لتلـك ،الذي ترك لنا عالمة تؤكد صحة معلوماتنا

ر بأهنا كبرية عنـد األعمدة الصغرية التي قسمت اىل شقني متالحقني والتي تظه
 هـذه التفاصـيل تظهـر بوضـوح يف خمطـط ،القاعدة أكثر من عند تاج العـامود

الواجهات التي عرضناها يف البحث ما يظهر ان عملية املالحقـة بـني األعمـدة 
 .القائمة يف براويز الشبابيك واألقواس

انه ال يوجد أي شك حول املمـرات املظللـة الـصغرية والتـي هـي عـادة  .٣
وهذا يبدو اهنا متت فيام بعد وعىل أي حال فإهنا قـد بنيـت بفـرتة مفتوحة 

  .متقدمة وهي اقدم من االغلفة القاشانية ذات األشكال الرباعية
هذا عرفته بجالء ووضوح واعتربته انه اكتشاف مهم والذي اعتربه الوسيلة 
إلثبات حقيقة علمية قائمة بدقة وما ساعد ذلك فحص بقايـا األقـواس والتـي 

 يف األعىل وتم إغالقها حسب الوضع القائم وبحذر واحرتاس فقد يمكـن هي
فتح إحداها وهذا يظهر انه يف إحدى الفرتات املتأخرة ربام قد تـم فحـص هـذا 

) ١٨٦٨-١٨٦٧)  (جـانو (القوس يف االختبار الذي أجراه الباحث الفرنـيس
 خشنة والتي بني بطريقة،وقد وجد انه يف خلف اجلدار األول مرة بناء من احلجر

تظهر بوضوح اهنا قد اسـتخدمت يف إغـالق األقـواس املفاجئـة الكبـرية التـي 
حصل عليها جانو انه يف مؤخرة خط األقواس اكتشف ستارة ثانيـة مبنيـة مـن 

ملـم والـذي ٢٥أو متكئة بعمـق –كون مراب ين احلجارة تشكل نوعا قريبا أل



 

 ١٦٤  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 والتي صـبغت ،ساء امللونةيظهر ان جوانبها كانت مغطاة من أمجل أنواع الفسيف
 وهذا يؤكـد أيـضا ان ،بقرشة زجاجية عىل أشكال مكعبة وبنمط متوال ومتتابع

 وأيضا نستطيع ان نؤكد ان الفسيفساء ،األقواس أيضا كانت مغطاة بالفسيفساء
 حيـث قـدم نموذجـا لتلـك ،كانت تغطـي مجيـع واجهـات الـصخرة املـرشفة

قـد مـر بـثالث  وكام رأيت فان ذلـك .الفسيفساء التي استخدمت يف هذا البناء
 :مراحل خمتلفة وهي 

 . من اجلهة اخلارجية فهي كانت مفتوحة ونستطيع مجيعا ان نشاهدها-١
 والذي كانـت ، ان مجيعها قد أغلقت وأضيف إليها شكل حمراب او قبلة-٢

 .جوانبه مغلقة بالفسيفساء
األعـامل األشكال التي تدل عىل القبلة هي أيـضا عبئـت بـستار مـن  - ٣

احلجرية ليحل حملها شكل جديد ربام كـان أيـضا مـن الفسيفـساء يف 
بعض الفرتات املتوسطة من العـرص اإلسـالمي والتـي كـان هلـا دور 

 وأيضا بني تلك ، وتغطيه اجلدران،تارخيي يف استخدام غالف القاشاين
 وهذا الدليل الكايف الـذي يمـنح النمـوذج األصـيل ،الطرق املسقوفة
 تعامل مع العباسني والفاطميني بنفس املستوى ولكن للصخرة حيث

  .بدأ التغري يف العرص اململوكي والعثامين
 ،ومن الطبيعي ان يكون الغالف الذي كان من الفسيفساء قد تعرض لتلـف

قواس حيث ال يزال يوجد جزء مـن تلـك ولكنه ترك بعض البقايا يف مواقع األ
 .الفسيفساء امللونة



 

 ١٦٥  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

سـتخدمت يف تلـك الفسيفـساء فهـي تعتـرب أكثـر أنـواع أما األلوان التـي ا
الفسيفساء امللونة والدقيقة يف صناعتها وذلـك يظهـر بـاللون األصـفر الغـامق 
واألمحر والبني واألزرق الغامق واألزرق الفاتح واألزرق الساموي واألخـرض 

  .الغامق واألخرض الفاتح
 وهذا يدل ،سيةالتموجات الداخلية والتي تشكل مكعبات عىل أشكال سدا

 فهي غري مقلدة ألي شكل آخر بل قدمت سموا ،داللة هندسية برمزها ومغزاها
وإبداعا يف التموجات حيث تروي بأشكال مكعبة وهي تظهر كجسم لـه سـتة 

 .سطوح مربعة
الفسيفساء وصانعها الذي أراد ان يعـرف الـذين لطبقة من املراجعة العلمية 

ساء عبارة عن كتابة مقـروءة تعـرب عـن فكـر هيتمون هبذا النمط أن هذه الفسيف
ان دل بطريقته اهلندسية وعرب بمدلوله الفني عىل ان هذه األمة هي امـة  ،مستنري

قادرة عىل اإلبداع يف مجيع مراحل حياهتا ومل تكن يف يوم من األيام أمة مقلدة اال 
هلـذا  و، وعندما ابتعدت عن الفكر الذي سمت به ومل يسمو هبا،بنهاية مراحلها

 .سوف نتابع احلديث مع أثارنا اخلالدة
من كل ما تقدم وما عرضناه من التحوالت العلمية حول بناء قبـة الـصخرة 

 فسوف نقدم مفاهيم متعددة ،واملسجد وكيف كانت العامرة اهلندسية لتلك املواقع
نرشح من خالهلا النمط احلضاري لكل الفرتات اإلسالمية التي مرت هبا القدس 

هتا وحرمها وسيكون بحثنا األول حول احلضارة األموية وما قدمته من عرب صخر
وسيكون يف بحثنـا الفـرتة العباسـية والفاطميـة والـصليبية  ،أنامط وخمطوطات



 

 ١٦٦  الباب الثالث–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 أما املؤرخون العرب الذين كتبوا يف أوقات مبكرة .واأليوبية واململوكية والعثامنية
 ولذا أول بحث ،هذا النمطعن الفسيفساء اإلسالمية وكيف تعامل املسلمون مع 
 .)م٧٩١ (عريب صدر عن اخلليل ذلك املؤرخ الذي أرخ يف الفرتة

 ولكن مل يتطرق اىل التخصص وحتدث عـن ،هذا البحث كتب عن الصخرة
كلمة الفسيفساء وقال أهنا تصنع من الزجاج وحجارة صغرية جتمع مع بعـضها 

 وحتدث عن األلـوان ،بشكل منسق ومجيل مع تلوينها بأشكال هندسية متناسبة
 بعـد مراجعـة بحـث ،التي استخدمها املسلمون وهي اللون الـذهبي والفـيض

ومـن هـذا البحـث بـدأ ) مرال (اخلليل وجدت أنه اعتمد عىل املؤرخ البيزنطي
 .املؤرخون العرب يعتربون اخلليل ومرال مصدرهم يف البحث

 وخمطوطات هلذا سنعرض مناقشة علمية حول تلك األحداث وسنرفق هبا صورا
 والثـاين للـصخرة ، األول للصخرة، وأيضا سنرفق ثالثة خمططات،هلذه الفسيفساء

 والثالث للمسجد األقىص حيث ،واحلرم واألبنية األموية التي أقيمت حول املسجد
 .سيكون هذا املخطط األول لألقىص الذي بناه اخلليفة عبد امللك
 ي وكـان ذلـك سـنةيف القرن التاسع ظهر بحـث جديـد للمـؤرخ البلـدهر

 أي مسجد املدينـة  وكان بحثه يتضمن الصخرة وجامع الرسول ،)م٨٦٨(
 البلدهري قدم لنا معلومة مدونة من أن الوليد بن عبـد امللـك كتـب اىل .املنورة

عمر بن عبد العزيز الذي كان واليا للمدينة طالبا منه ان يوسع املسجد وجيـري 
 وأرسـل إليـه أيـضا املـال ،ملـال لديـهعليه اإلصالحات الالزمـة بعـد تـوفري ا

 وهذا يدل عىل أن الوليد ،والفسيفساء وثامنني شخصا من مواطني سوريا ومرص
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بعد نجاحه يف إدخال النمط من الفسيفساء يف كل من الصخرة واملسجد األموي 
 مـن ، أراد أن يوسع جمال اهلندسة املعامرية يف مجيع أنحاء أرض اخلالفة،بدمشق

لمية يعترب ذلك البحـث األهـم ألنـه حتـدث عـن إدخـال عنـارص املراجعة الع
 وإدخال الفن باسـتخدام الفسيفـساء والرخـام ،عمرانية يف املساجد اإلسالمية

 وأكثر من ذلك يعترب الكاتب أنه أمينا يف نقل الوقائع وصادقا يف ،والصناع املهرة
ن ناجحـا  وهلذا فقد كا،البحث خيتلف عن ما كتب من بعده عن ذلك املوضوع

يف إبراز النمط اإلسالمي يف املوضوعية واألسلوب وقبل أن نخوض يف أعـامل 
 فسوف أقدم أسامءهم والتواريخ التي أصـدروا هبـا أبحـاثهم ،املؤرخني العرب

 .وبخاصة حول القدس ومسجدها وصخرهتا
يف القـرن التاسـع مـيالدي كتـب البلـدهري  ،يف القرن الثامن كتب اخلليـل

 ويف القرن العارش كتب لنا ابن الفقيه وابن رشد ،نوريية والدب قتيواليعقويب وابن
يف القرن الثاين عرش كتب عن ذلك املوضوع و .والطربي واملسعودي واملقديس

  أما يف القرن الثالث عرش مل يكتب أحد غـري،درييس واإل، ابن جبري،كراابن عس
طوطة والعمري وابن  ابن ب، ويف القرن الرابع عرش ابن الدهاري،ياقوت احلموي

 ويف القرن السادس عرش . أما يف القرن اخلامس جمري الدين،شاكر وابن خلدون
وهؤالء هم املؤرخون  ،ظهرت عدة أبحاث للسمهوري، املعاوي وفاضل الشامي

 حيـث ،املسلمون الذين قدموا لنا خمطوطات عن واقع العامرة بدون التخصص
ة واستخدمت أسلوب الوصف الذي كانت تلك الوقائع عبارة عن أحداث مروي

 ففـي سـنة ،املصدر االول جلميع الذين كتبوا عن ذلك املوضـوع) مرال (قدمه
 وأرخ عن عبد ) هري٣١١ ( صدر يف ليدن بحث لليعقويب الذي كتب فيه١٨٨٣
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 ايضا ابن الفقيه ، هجري نجد الفرتة الزمنية بني املعلومة وبني الوصف٦٥امللك 
 .)م١٨٨٥(ه يف ليدن ظهرت طبعة جديدة عن بحث

 –أصدر ابن عبد ربه بحثا اسامه العقد الفريـد صـدر عـن املطبعـة الـرشقية 
  وصدر بحث اخر عن ابن البطريق نرش يف بريوت عام،)م١٨٨٩ (القاهرة سنة

  املؤرخ نارص خرسو نرش بحثه جلنة التأليف والرتمجة يف القاهرة عـام) ١٩٠٤(
 ، ليـدن) ١٨٧٠ و١٨٣٩ ( سـنة االصطخري ابن حوقل نرش بحثـه) ١٩٤٥(

 ) ١٩٠٦ (ونرش املقديس أيضا بحثه يف ليدن سنة
 وباملراجعة وجدت بحثا أليب عبيد البكري حتت اسم معجم ما استعجم سنة

 اهلـروي أرخ ) ١٨٦٦  ( اإلدرييس نزهة املختار صدر يف ليـدن عـام) ١٨٧٧(
 األثـري  وكذلك ابن،١٨٦٦ أما ياقوت فقد صدر بحثه يف ، وهو خمطوط١١٧٣

 ) مراسد ( اىل١٨٣٠وبحث آخر صدر عام ) ١٨٧٦-١٨٥١ (صدر يف ليدن عام
العمري صدر بحث له يف القاهرة ) ١٨٤٠ (وبحث يف باريس اىل ابو الفدى عام

هذه هي أبحـاث املـؤرخني العـرب الـذين كتبـوا عـن القـدس ) ١٩٢٤ (سنة
اج اىل  ومن املراجعة وجـدت الكثـري الكثـري الـذي حيتـ،ومسجدها وصخرهتا

دراسة أعمق حول ما يكتب تلقفته دور النرش الغربية وعلقت عليه أمهية باعتبار 
 هلذا فسيكون هذا ،األقىص والصخرة قد بنيت عىل أنقاض اهليكل األول والثاين

البحث املادة التي ستناقش تلك األحداث وتوضـيح وصـياغة الواقـع املـدعم 
  .بالوثيقة واملعلومة

التارخيية والتي تعترب من أعظم االنجازات هو تزيني قبة ان من أهم املعطيات 
الصخرة بالفسيفساء وهذا املوضوع سـيكون املـادة التـي تتـصف باملوضـوعية 
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 الوقائع التي ،وتعطي األجوبة الكثرية تلك األسئلة التي طرحها باحثون كثريون
 املوضـوع املهـم يـستحق دراسـته ،كانت كل من املسجد والـصخرة والقـدس

 أمـا الزخـارف والتكتيـك واأللـوان يف هـذه اللوحـات ،ات الفسيفساءرسوم
سيمنح املكتبة العربية حقال جديدا يف تفسري وقراءة تلك اللوحـات يف املقدمـة 
األوىل لعدة أنامط تم دراستها ساعدتني يف استيعاب بناء األقواس التـي كانـت 

الذاكرة سجلت الفخر تزين وتربط بني الزوايا الثامنية للصخرة ومن املهم قوله 
واالعتزاز اىل عبد امللك بن مروان الذي وهب هذا العمل اىل اهللا ورسـوله واىل 

وإذ هو يسجل هذا ضمن ذلك العمل اجلبار الذي صمم عبد امللك عـىل  األمة،
وكل االحرتام والتقدير إىل األخ السيد حبيب زيات  إقامته يف القدس الرشيف،

ونمطهـا  لفسيفـساء ولوحاهتـا،لنامط والصور الذي زودين بكل األ من دمشق،
هي املدينة الثالثـة فلـو نظرنـا اىل البـاب  القدس يف الفكر اإلسالمي، املعامري،

حمـراب منفـرد يقـع يف اليمـني  الرئيس لألقسام نجد يف األعىل ثالثة حماريـب،
 وأيضا نجدها بالعكس يف اجلهه الغربية من الباب، واآلخران يف اجلهة اليرسى،

اوىل القبلتني وثالـث احلـرمني "هذا يعني ويفرس احلدث واملعلومة التي تقول و
 من املراجعة وجدت بحثا للرحاله الفرنيس الذي حرض اىل القـدس "الرشيفني

فقد سجل تلك املعلومة بان املسجد الذي ) اركلف (م والذي يدعى١٢٧٣سنة 
حيث نعترب ان صالة  ،بني من قبل معاوية هو األقىص الثاين لالبجديه اإلسالمية

اخلليفة عمر يف حمراب زكريا الذي حافظ عليه وأعاد ترميمـه اخلليفـه الفاضـل 
واعتربت صالة عمر يف ذلك املوقع إلقامة األقىص األول وكان مسجد  احلكم،

ويـذكر اركلـف ان قبـة  يتسع لثالثة آالف مـصل،) اركلف (معاوية كام حتدث
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بـل كانـت منـاورة  ّلتكـون مـسجدا،م وهي مل تبن ٦٩١الصخرة أنجزت سنة 
هندسيه معامرية تشهد عىل هذه األمة وتشهد هلا عرب ذلك التاريخ الناطق الذي 

اجلـدار  يصنع بياضا كألوان الصخر التي بنى عليها عبـد امللـك قبـة الـصخرة،
بل كان مفتوحا يرتبط بالزوايـا الـثامين مـع تلـك  اخلارجي للقبة مل يكن مغلقا،

 .س التي كانت تتعامل يف إطارها الداخيل واخلارجيالفواصل واألقوا
لكن كيف تعامل  وهبذا كان الواقع للمبنى قبل ان يتم تزينه بتلك الفسيفساء،

 قـد عمـد اىل تـصميم زوايـا هفنجد العقل اهلنديس للفصل بني تلك األقواس،
متعامال مع سقف مائل وبني كل زوجني من تلك الزوايا كان يوجد عمودان ال 

 .ة كام نجدها اليومثالث
فوق املركز الرئيس كان يشبه اخلاتم نجد ان ذلك االنحناء يميل اىل التالقـي 

وحول الـصخرة كـان ذلـك  مع القوس الذي يمثل الزاوية الزوجية التي تليه،
ونجد  وتيجان األعمدة، الصحن الذي يفصل بني القبة وتالقي زوايا األقواس،

مع ان مجيع الواجهات الـثامين  وازن مع القبة،أيضا شبابيك يف األعىل تظهر يف ت
إال أننا نتعامل االن  لك،ذكان هلا شبابيك خارجية وأقواس خارجية وقد رشحنا 

مع املعلومات العلمية وقراءة يف املخطط األصيل ملبنـى الـصخرة والـذي نفـذه 
 اىل ٧٠٥ م واملعروف لدينا ان الوليد قـد أصـبح خليفـة عـام ٦٩١الوليد سنة 

ومن األمهية بمكان سنعمل عىل رشح وتفسري كل األحداث ان كانـت  .م٧١٥
ألننا سـنعيد اىل الـذاكرة واىل الـذين قـد نـسوا وثيقـة العهـد  نظرية او علمية،

فهـي  ريها،صوكيف كانت القدس جتمع األمة وتوحـدها وتكتـب مـ العمرية،
  لقـدس اسـامالقراءة األوىل للتاريخ حيث مل يكن ممكنا ألي فاتح اال ان متنحـه ا
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وكـام حتـدثنا وقلنـا فهـي الـدائرة  .المعا دونته ضمن أسامئها الست والثالثـني
سيكون التحديـد  الكاملة التي تغطي اجلوانب الكاملة للزوايا الثامين للصخرة،

مقدمـة أي بحـث مل تـرشح املوقـع هندسـيا  ."بيت املقدس" و"يورشلاميا"بني 
لـذا  ستكون دراسة سـطحيه، والتاريخ،وانشائيا وفنيا وخصائصه مع اجلغرافيا 

 توما هـي املـؤثرا من املؤثرات يف رشح النمط وكيف تعامل مع طبيعة احلياة،
لكن كال من الصخرة واملسجد تزامنا مع املتغريات للفرتات  البيئية التي عايشها،

لذا نجد تشابك بني األنامط وكيف غريت تلـك  التارحييه يف العرص اإلسالمي،
 كانت القدس حتـت ١٩١٧ اىل ٧٠٥فمنذ  .موقع وما أضافت عليهاحلضارة لل

 وانتهت عـام ١٠٩٩والتي كانت عام  اإلدارة اإلسالمية اال يف الفرتة الصليبية،
مع ان تلك الفرتات متيزت بحدوث هـزات أرضـية أثـرت عـىل قبـة  م،١١٨٧

ورأي اخـر  الصخرة حيث وجدنا بني املخطوطات ما يشري ان القبة قد دمرت،
ولكن موقع املسجد تعرض اىل عدة هزات أرضية  حدث عن تدمري جزء منها،يت

لذا سيكون رشحنا القادم  أثرت عىل إعادته اىل العمل بني تلك الفرتات املتعاقبة،
وسـنحاول اجيـاد  حول قراءة الـوجهتني الغربيـة والواجهـه اجلنوبيـة الغربيـة،

لومـة املـسجلة بـسجالت القواسم املشرتكة بني البحـث األثـري امليـداين واملع
لت كبعثات أثرية وعلميـة مثـل ماحلضارات ومن تلك املراجع العلمية التي ع

فهـؤالء ) ومارجريـت بـرثم)  (وابل ( الباحث الفرنيس الشهري"كارمن جانو"
 .مجيعهم من الدارسني الفرنسيني الذين كتبوا بأمانه واحرتام

ث عـن وجـود أرضـية  والذي حتد١٤٨٠ سنة "فابري"اما ما كتبه الرحالة 
والتـي كانـت باألصـل  ذهبية غطاها بـالط القـشاين الـذي غطـى الـشبابيك،
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وأشـكال تـدل  فسيفساء مجيلة يظهر منها أشكال لألشجار والنخيل والزيتون،
 .عىل قدسية املعجزة وهي ختص معجزة املعراج

ر كان ظاهرا يف تلك الفسيفساء وهو اهلالل الذي يزين تلك املقاطع آخيشء 
مـن ان ) فـابري (ويتضح مـن التقريـر الـذي كتبـه تي تفصل بني اللوحات،ال

كانت تصل حتى  استخدام الفسيفساء يف تغطية واجهات الصخرة من الداخل،
وأيضا كان ورق النبات  وهنا كانت األرضية الذهبية، االسطوانة التي حتمل القبة،

 بمعجـزة املعـراج،وورق الشجر التعبريات الدينية املؤثرة التي توحي للمـسلم 
وللحقيقة فكل يشء قد تغري وأخر ما تبقـى مـن اللوحـات اخلالـدة واإلبـداع 

 .اهلنديس املعامري اإلسالمي تلك التموجات التي تظهر يف بقايا الفسيفساء

 
تصوغ االرتقـاء لذا عهد سليامن القانوين إىل معامرية بصياغة مالئمة تصور و

وهلـذا فقـد حـاول  .بني نمط القشاين والفسيفساء واستخدام عمليـة التحليـل
ونعرف ذلك من تلك  املعامريون أن جيعلوا من األعامل وحدة كاملة ومتكاملة،

الكتابة التي صيغت عىل الفسيفساء والتي هـي بـني القبـة واالسـطوانة والتـي 
، ومن هـذه املـداخل التـي رشحناهـا نـستطيع ١٠٢٧هـ أي ٤١٨تارخيها سنة 

القول، إن األجزاء املتبقية من الفسيفساء بني اسطوانة الصخرة وبداية القبة وبني 
 هــ ولغايـة القـرن ٧٢تلك التي كانت تزين بناية الـصخرة مـن اخلـارج منـذ 

 .السادس عرش كانت نفس تلك البقايا التي ال زالت موجودة يف داخل الصخرة
فاحلقـائق التـي  ننا نعالج يف هذه احللقات صياغة وقائع نسيها اجيالنا،ونظرا ال
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وجدت يف الدراسات تؤكد ان الصليبني مل يغريوا من وجود تلك الفسيفساء بل 
تكاملوا معها عندما استخدمت الصخرة يف عرصهم ملكـان خـاص للبطريكيـه 

كـد ان الـسلطان وهلذا فان مـن املؤ وأيضا موقعا لقيادة فرسان اهليكل، العامة،
 .بيربس قد أجرى بعض الرتميامت والتعديالت قبل سليامن القانوين

من هذه الوقائع نستطيع ان نعيد الصورة األوىل وهـي يف الواقـع ان اجلـدار 
 وأيضا يف املخطـط األصـيل مل يكـن ،اخلارجي للصخرة مل يكن يف موقعه احلايل

فان عبد امللك  سب النظريةموجودا والذي أضيف إليها يف القرن التاسع عرش ح
 ألهنا ،قد أراد ان يغطي الصخرة املرشفة بقبة تعطي شكل االسطوانة شكل دائري

 وكلها تشكل إطار ،كانت حممولة عىل أعمدة دائرية وهذه األعمدة كانت زوجية
 متكاملة املقصود بالثامين هي صفة عرش اخلـالق كـام ورد يف ،ثامين لزوايا كاملة
 .صدق اهللا العظيم ) Z ] \ [ ^ _ `! " # $( القران الكريم

وهذا ما نشاهده اليوم بني مركز الدائرة الرئييس واجلدار املـثمن أي اجلـدار 
 هبذا التصميم اهلنديس تشكل دائرة داخل دائرة ويظهر وكأنـه عبـارة ،اخلارجي

 ومل يكـن مغلقـا ،عن جناح أو ممشى متناسق تصميمه وهو موقع مفتوح للهواء
 وقد حتـدث املؤرخـون .يط والبناء الداخيل كان مشاهبا له اىل حد كبريبجدار حم

العرب بأن قبة السلسلة كانت النموذج املصغر لقبة الصخرة وهـي تلـك القبـة 
  هذا الواقع هو مضامر بحـث إلجيـاد.التي تقع يف املدخل الرشقي لقبة الصخرة

هبـا عبـد امللـك  أو قـصد ،قواسم مشرتكة تؤكد ان قبة السلسلة كانت النموذج
املوضوع هذا أثار جـدال وذلـك اجلـدل مل  ،يشء اخر من الوقائع التي نطرحها
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 هلـذا ،يقدم حججا يمكن أن يكون حسن الظاهر والدقة يف إصدار قـرار دقيـق
  .السبب سوف نجد يف قراءتنا ما هو الصواب عىل كل حال

 يـشك بـه أي الرتتيبات التي نفذها اخلليفة عبد امللك كانت من السمو ما مل
 هناك املكان الطبيعي ،كان عىل وجه البسيطة إلقامة تلك التحفة اخلالدة الشاخمة

 وهـذا يعنـي أن ،لكتابة مزخرفة والتي هي أصال مل تكـن خاصـة لغرقـة معينـة
الصليبيني قد وضعوا بعض الكتابات الالتينية بـدال مـن الكتابـات اإلسـالمية 

 ان الذي حدث يف القرن السادس عـرش وكان البد من التعامل مع املوقع حيث
باملوقع والتغريات التي متت يف بداية العهد العثامين قد غطت الكثري مـن الـنمط 

 .اإلسالمي القديم
اذا كانت تلك التداخالت التي متت بالفرتات اإلسالمية املتعاقبة قد متت عىل 

ول نمط الصخرة الذي نعرضه يف هذه احللقة حيث هي تؤكد وتوضح مـا نحـا
 لذا نجـد ان بعـض الكتابـات العثامنيـة والتـي ،رشحه حول هذا البناء العظيم

أضيفت عىل القاشاين ال عىل الفسيفساء هي أيضا ذات طـابع مـؤثر للتغـريات 
 هذا املوقف بالتحديد سمح يل أن أقدم عدة ،املتعاقبة التي متت عىل بناء الصخرة

التي هـي بطبيعتهـا كتابـة  هل حقا كانت هناك كتابات صليبية و-:مالحظات 
 ؟مسيحية عىل هذا النمط الشامخ الذي يعتقد أنه قمة من قمم العامل اإلسالمي

 الـبعض منهـا جعلنـي ،هذه األحداث ال بد أن تقودنا إىل مداخالت مهمـة
 وهـي باملـضمون تكـون ،تأطرحها بأسلوب مناقشة إىل نقاط حتتاج إىل اجيابيا

عرفتنا هلذا البناء الذي هو كاملغنـاطيس الـذي الرد لتلك احللقات املفقودة من م
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 فكيف ملوقع تشد إليه الرحال وجيذب أهل األرض اليه فعـال ،جيذب املواد إليه
 وبني االنتامء وسطح الرؤيا فهي فعال ،انه احلدث الذي يربط بني العقيدة والفكر
هدت  والصرب هو الوفاء لألمانة التي ش،أرض الرباط ومن الرباط تعلمنا الصرب

  -:علينا وقبلنا بان تكون جزءا من عقيدتنا وهذه احلالية يكون حتليلنا كاآليت 
 .تلك األطراف الرقيقة واللطيفة لتلك اجلدران واملمرات املظللة .١
املمرات املسقوفة والتي توقفت يف عهد الصليبيني هل زالت بسبب تلـك  .٢

كـان أجـربهتم  او أن عـامرة امل،احلروف الالتينية التي وضعها الصليبيون
 .بالتوقف عند هذا احلد

مقارنة بني األطراف والكورنيشات التي ختـص عهـدين والتـي شـكلت  .٣
مساحة واحدة وعريضة كـام بـدا مـن ان تلـك اجلـدران اللطيفـة كانـت 

 .مرت٢٫٦٠سامكتها

 أم ،هل كانت تلك السطوح والفرزات والتي مل تكن قد غطت بالفسيفساء .٤
 ؟ىل الفسيفساء التي كانت قائمةتلك الكتابة الالتينية وضعت ع

كان هذا العمل باملالحقة وبالتناوب من قبل الصليبيني لتلك الفسيفـساء  .٥
 وعند ظهورها ،التي تزين النصف األعىل من الواجهات قد توقفت قليال

يف فرتات متأخرة وخاصة عىل طبقة الكورنيشات التي متتد وتتمـشى مـع 
 امط شكال دردارا يف أعىل قمة قواعد والتي منحت تلك األن،املنطقة العليا

 هذا الكورنيش شكل تلك ،األقواس وأيضا نفذ ذلك يف الطبقات السفىل
 .القواعد والتي سميناها أطرافا
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ما قدمه ورزبرغ وثيـودرس مل يبـدو يل انـه كـان تعـامال مـع الواقـع حـول 
الكتابات الصليبية ألنه يمكن ان تكون تلك الكتابات قد خطـت عـىل جـدران 

دهونة أو هي حلت مكان يشء آخر أو حتى كان باالحتامل عـن طريـق طـيل م
 بل إنني أؤكد أن تلك الكتابات قد كتبت عىل الفسيفساء الن احد ،تلك املنطقة

ني أضافوا تلك الكتابات اىل داخل املبنى ين الصليبأمعاين تلك الكتابات ختربنا ب
 وهذا يوضح الطبقـة ،وكان ذلك بواسطة حروف مطلية وليس عىل موقع مطيل

ني كـانوا غـري ي الن الـصليب،التي وجدت الكتابات عليها مع كتابات اسـالمية
 مـن املراجعـة للباحـث ،قادرين عىل صب الفسيفساء فوق واجهات االقواس

 والذي اختص بدراسة علم اخلطوط والكتابات يف احلـضارة ) شيفر (الفاريس
 ،ية كتبـت بريـشة رأسـها منحنـي أ، الكتابة الصليب٢٨ص) نيمه (ذكر يف كتابه

 ذلك ) ثالثة وثالثون (ويعطي مالحظة اىل أن كتابة التسعة وثالثون حلت بدل
 ١١٣٩ وليس كام ذكـر ورزبـرغ ) ١١٣٣ (التاريخ الذي خيص الكتابة هو عام

أيضا اذا حاولنا املقارنة بني ورزبرغ واملؤلف العريب ابن الفقيه الذي ذكر انه عدد 
 اذا حاولنـا اسـتثناء ،ة الصخرة املرشفة كان ستة ومخسون شباكاشبابيك بناية قب

 والتـي مـا تـزال قائمـة بـني ،ة عرش شباكاتالشبابيك الداخلية والتي عددها س
 وهـذا الـرقم ، وسوف يبقى أربعون شباكا يف ذلك البناء املثمن،الصحن والقبة

الواجهات  شباكا يف ٣٢أكثر من الرقم الذي حتدث عنه ورزبرغ والذي حددها 
 ؟ كيف نفرس هذا االختالف،اخلارجية
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 والن األبواب ) م١٢٠٥-هجري ٦٠٣ (ابن الفقيه حتدث عن املبنى بتاريخ
األربعة القائمة اآلن مل تكن قائمة بشكل أبواب رئيسية وهذا واضح مـن تلـك 
املسافة بني العتبة والقوس املنخفض كانت مـصقولة ومزججـة واهنـا تغـريت 

فقيه من بحثه وما سـجله عـن الـشبابيك يف الـصخرة يعطينـا ابن ال–بالتناوب 
اجلواب هلذه املتغريات كل واجهة من الواجهات الثامنية كانت هلا مخسة شبابيك 

 ٤٠فلو رضبنا ثامنية عدد الواجهات بعدد الشبابيك والتي هي مخسة يكون لدينا 
صـبح  شباكا لكن عندما اسـتخدم احـد األبـواب فأ٥٦شباكا فيكون املجموع 

 . هذا سيكون حوله حقائق أخرى عندنا،عددها اثنان ومخسون كام ذكر ورزبرغ
أيضا نوضح واقعا آخر ملاذا كانت هذه اجلـدران سـميكة وخاصـة يف تلـك 
املنطقة العليا فهي كانت لتضفي عىل تلك الـشبابيك عظمـة يف عمقهـا وأيـضا 

كة تلـك منحتها فتحات ذات حجـم كبـري ولكـن اذا حاولنـا ان نفهـم ان سـام
اجلدران كان نامجا عن تغري ونقل يف أعامل البناء أي إضافة حجـارة اىل حجـارة 

 ولكي تكـون ،لذا نعتقد ان هذا اجلواب غري قابل للتعاون معه كام ذكر مؤرخنا
القراءة ألي نمط قائم فيجب ان يتم عىل أسس واقعية وامللومة األخرى هي ان 

 .ن القاسم املشرتك بني النمط واخلطةاهلندسة املعامرية التي خصصت لكي تكو
ومع أننا طرحنا النقاط التي نعتربها من األمهية يف تغطية بحثنا هذا فيجب ان 
نقر بان السطح قد طرا عليه تغريات غريت من واقعـه وأصـبح لـه واقـع آخـر 
وحتى يومنا هذا جتري تلك املتغريات وهذا ما يسميه الطرف املـنخفض وربـام 

السطح خارجيا دون التدخل باجلزء الـداخيل وتلـك املمـرات كان التعامل مع 
  .املسقوفة وجدراهنا
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هذه التحليالت قادتنا اىل نتيجة هي ان كل من دراسـة ورزبـرغ وثيـودرس 
اللذين قدما للمكتبة قراءة جيدة يف النمط وليس يف قراءة املخطوطات اإلسالمية 

 واللذين سـنقدم عـنهام والتي كانت قائمة يف كل من الصخرة واملسجد األقىص
بحثا بعد الفسيفساء ولكن لو كانت الرشوحات التي قدمها كل من الباحثني قد 
قدمت من قبل مهندس خمتص حول ما كان قائام يف عرصهيام لكن قد عرفنا الكثري 

 .عن تلك اللوحات الفنية التي ال زلنا نبحث عنها يف أيامنا احلالية
ة للـسطح فـان النقطـة الدائريـة واملمثلـة اذا كان هذا حال اجلهـة املنخفـض

بقسمها العلوي بقيت ثابتة ومثبتة لنفس الطبقة التي ختص الصحن وهو الـذي 
جيمع بني القبة واألقواس وهذا هو الذي خص البناية بأنامط خمتلفة والتي هي ما 

 وأيضا ربام ان يكون قاعدة قابلة للتغيري لكن جيب ان يكون التغيـري ،تزال قائمة
وعام -١٩٤٦ (مليات الرتميم لألحسن ال كام حصل يف موقع الصخرة عاموع

 حيث دمر كثري من الفسيفساء أثناء عمليات الرتميم التي جـرت مـن ) ١٩٥٨
قبل البعثة املرصية آنذاك والذي جيب ان اذكره للقراء أن معظم السطح قد دمـر 

ل مما كان وهذا قد تم ترميمه وأصبح أمج) م١٤٤٧-هجرية  ٨٥١ سنة  (بحريق
 حول ١٨٧٣وأيضا بحث آخر ظهر يف عام  ،٤٤٣كام ذكر جمري الدين يف صفحة 

لكننا عرفنا شيئا بواسطة كتابـة وجـدت  عدة إصالحات متت يف بناية الصخرة،
عىل بعض األعامل اخلشبية والتي وجدت عند املحـراب والتـي تقـول ان هـذا 

 .م١٠٢٢هـ أي ٤١٣املحراب الداخيل قد تم ترميمه سنة 

بعد ان أشاد ابن خلدون بعبد امللك لقيامه ببنـاء الـصخرة ذكـر يف مقدمتـه 
هذا احلـدث جعلنـي   ان عامل من اليونان قد قاموا ببناء الصخرة،٢٦٨صفحة 
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 وكانت تتحدث عن الصخرة ٢٦٣ وخاصة صفحة ٢٦٨أراجع الصفحات قبل 
احب واحلديث يقول ان القصة قد متت يف عرص سبانوس ص واملسجد األقىص،

والغريب وجدت تلك  له لكي يتم بناء الصخرة،ّمعبد فينوس حيث استخدم عام
املعلومة بالكتابات اليهودية وهي التي حتدثت مـن ان اهليكـل خمبـأ حتـت بنـاء 

ولكي نؤكد الن الباحث العـريب األول كـان يـؤمن بـصدق املـصدر  الصخرة،
لومـة وكـان يعتقـد ان نقلها ألنه صادق يف نرش املع عندما نقل تلك املعلومات،
 وهذا ما جيعلني أؤكد غريه مؤهل يف العمل مثله،

 ان قدسية الصخرة ال تسمح بان تقوم عىل مبنى ديني أخر كام ذكـر الكاتـب
–قدسية  ( والتي تعني بالعربية) كادش (الذي استخدم كلمة) سميثك فينسن(

قـدس مقدس وأعتقد أنه أخذها من كلمة قدس وهو اسم تارخيي وإسالمي لل
 ويعني بنـاء قاعـدة ) جهفا (وهنا فينسن يستشهد بابن خلدون وأنه قد تم إقامة

 من أجل ذلك طرحت موضوع تلك القراءة حتى نعالج مجيع اجلوانب ،اهليكل
التي دخلت وتداخلت عىل صدق تراثنا واحلس العلمي الذي شيدته األمة عىل 

ليل املداخالت التي قبل ان نستمر يف رشح وحت أرض القدس ويف فلسطني عامة
أدخلت عىل بناء الصخرة املرشفة وحتى كـام قلنـا ال يـصبح تراثنـا فـوق هـذه 

 ،العمريـةة  سأضمن مقدمة هـذا البحـث وثيقـة العهـد،األرض الرتاث املنيس
وسيكون هناك تعليق بسيط عليه بعد النص الكامل هلذه الوثيقة والتي اعتربت 

 حيفظ حق شـعب وأمـة قائمـة ضـمن يف حينه اهنا أول عمل دبلومايس سيايس
 :مواثيق وعالقة بني أمني ومأمون عىل األمانة وهذا هو نص الوثيقة 
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هبذا النص وهبذه الوقائع كانت القدس تسجل ويسجل هلـا ومتـنح التـاريخ 
واملؤرخني سابقة مل حتصل يف العامل حيـث ان هـذه الوثيقـة أصـبحت املقيـاس 

 وأصبحت وثيقة عمر والتي هـي وثيقـة ،ربجلميع املدن واملناطق يف حال احل
 ومع هذا فسوف يكون لنا ، سارية املفعول يف مجيع أنحاء ارض اخلالفة،القدس

م بعد االنتهاء من البحث ونعود إىل قراءة النمط املعامري لبناء يمالحظات وتقي
 .الصخرة حيث توقفنا

حت واألكثر من ذلـك مـاذا كانـت فائـدة أو مـا هـي األفـضلية التـي سـم
 وتعاملت مع تلك الفتحات العليـا والتـي هـي املمـرات املفتوحـة وسـميناها

 استطيع القول أهنـا كانـت ؟ وملاذا أنجزت وماذا كان مهمتها) املمرات املظللة(
  .لتقديم الضوء إىل اجلهة العليا والقسم اخلارجي هلذا البناء املتحف وأجنحته

ة فتحات خاصة للـدرابزين األقواس العالية كانت عنرص هام حيث تم إقام
الذي بواسطته أمكن التغلب عىل وضع الطرف السفيل من السطح حيـث أهنـا 
تقدم العناية وباخلدمة لذلك السور الذي هو بارتفاع الصدر وأيضا تقدم املمـر 

 .الذي خيدم الرواق أو القاعة الكبرية
رة عـن يبقى علينا ان نجد املالئمة بني ذلك املسعى الرقيق والـذي هـو عبـا

 وهذا اجلدار اعتقد انه كاف لكي يكون سندا ،سم٦٠جدار سمكه ال يزيد عن 
 .أو مرتكزا لقاعدة السطح

 ملـا قـرر تلـك ،وال أبالغ إذا قلت لو كان عندنا اخلبـري املتخـصص يف حينـه
الواقعة اال كام طرحناها ن وأنا هنا اطرح كيف يوزع ثقل السطح الذي ينقـسم 
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 كام نجد من تلك العالقة ان ذلك الوسط ولد بـشكل ،اىل قسمني غري متكافئني
 ، والذي يتامشى بني حدود جدار البناء املثمن،متداخل لذلك اجلدار الذي طوقه

 املسافة القـصرية والتـي ،واجلدار الدائري الذي حيمل تلك االسطوانة املركزية
وبـني كانت يف القسم امليضء من السطح الذي كان امتداده بني اجلدار الوسيط 

 طبعا وطبقا هلذه النظرية فنحن نعتقد ان ذلك اجلدار الوسيط كان ،اجلدار املحيط
 وبعد ذلك أصبح منخفضا أكثر حتى يقدم التناسب للزيادة ،أعىل مما هو عليه االن
 ، وهذا التعديل والتحوير الذي هو جوهري يف ميالن السطح،يف ميالن السطح

عامل والرتميامت التي متت يف بناية الصخرة ربام كان األسلوب الذي وفر احلل لأل
  .نتيجة لالهتزازات والزعزعة التي حصلت بعد عدة هزات أرضية

  ؟كيف حتملت الصخرة وكابدت تلك اهلزات
نظريتنـا ســتكون مقنعــة وموطــدة الن ذلـك التحــوير والتعــديل تــم قبــل 

 .أنه قد تم بعد ني وليس كام قال ورزبرغ وثيودرسيالصليب
 الن تلـك الـصعوبة ،آلن نواجه صعوبة كبرية يف حتليل املعطياتوها نحن ا

 فيجـب عليـه ان يطـرح ،هي من مهامت الباحث الذي يتوخى احلقيقة العلمية
األسئلة ويقدم األجوبة حتى يمهد للقارئ التفاعل مع البحث واملوضـوعية يف 

  وكيـف اذا كانـت تلـك،النقاش حول املعلومة التي هي جزء من حقل املعرفة
 ؟األبحاث تدور حول القدس وبيتها

الن بيت املقدس معنى ذلك النسب الذي اهتم العرب به حيث هو األصالة 
يف الرشق تسميته بيت املقدس هي أصالة يف البعد القديس ألهم موقع عىل وجه 
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 واجلواب الذي أقدمه بأن كثريا من تلك العوارض اخلشبية والتي هي ،البسيطة
 وهـي كانـت خاصـة بالـسطح وتلـك ،نمط اخلـشبيكانت قمـة يف العمـل الـ

تم اصـالحها   ويظهر لنا أنه،العوارض كانت حتتوي عىل كتابات باخلط الكويف
 وهو اخلليفة ) املقتدر باهللا ( ومن دراسنها فقد كانت يف عرص اخلليفة،عدة مرات

 والتي هي قبل مائـة ) م٩١٣ أي عام )  هجرية٣٠١ (الفاطمي الذي حكم عام
 من الرسومات التي طرحناها والتي تضع املعلومـة ،تالل الصليبينيحسنة من ا

حول ذلك السطح الذي ليس هو ذلـك الـسطح الـذي نـشاهده اليـوم وهبـذه 
 الكتابات نستطيع ان نقول ان البناء الذي اقيم يف عرص اخلليفة عبد امللـك عـام

و وهـ) م٩١٣ (بقي عىل نفس النمط حتى عرص اخلليفة املقتـدر عـام) م٦٩١(
الذي أجرى أول إصالح عىل سطح الصخرة بعد اهلزات األرضية التي غـريت 

 : أما نص الكتابة فهو ،من وضع الصخرة من األعىل
 املقتدر باهللا أمري املؤمنني حفظه )  اإلمام (بركة من اهللا لعبد اهللا جعفر بسم اهللا

  وجـزى ذلـك عـىل املقتدر باهللا نرصها اهللا)  والدة ( مما أمر به السيدة أم،اهللا لنا
 .السيدة وذلك يف سنة إحدى وثالث مائة) عتيق (ليد موىل) يدي(

ومع ذلك فقد حاولت وبعـد فحـص مجيـع الكتابـات التـي تعـود للعـرص 
الفاطمي والتي وجدت عىل العوارض اخلشبية ومل أجد عالقة للصليبيني يف أي 

دث عن اجلزء  الذي حت)  ورزبرغ (تغيري يف نمط السطح الذي حتدث عنه كل من
السفيل وثيودورس الذي اخـتص بالقـسم العلـوي مـن الـصخرة حيـث أيـدا 

 واملعروف ان كل من الصخرة واملسجد ،إجراءات إصالحية من قبل الصليبيني
 وقد وضع الصليبيني ،قد هجر ملدة مئة عام وذلك واضح من خرائط الصليبيني
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 ،مـن املـوقعنيعىل كل من الصخرة واملـسجد عالمـة سـوداء أي إغـالق كـل 
واإلصالحات التي أجريت يف العرص الفاطمي كان هلا هدف هو إجراء ترميامت 

 ويف اجلزء العلوي متت أعامل الرتميم عرب نمط اخلشب الـذي ،يف الطبقة السفىل
 ولكي نكون متأكدين من ،كانت تكاليفه غالية كمواد بنائية وبخاصة يف القدس

مـط الـصخرة مثـل تلـك العـوارض أن تلك اإلصالحات أخذت موقعا عىل ن
 وهي مل تظهر يف أي موقع آخر وهلـذا فقـد ،والتي وفرت عمل الوقاية والصيانة

كان املسلمون هم الذين قدموا احللـول لعـدة أعـامل مهمـة وابتكـروا احللـول 
 وهبذا يمكـن مناقـشة ذلـك ويف تلـك احلالـة ،الكثرية ألعامل العامرة وصيانتها
 بيـنام املـسافة األفقيـة بـني الثالثـة أمكنـة ، قد زادتيتضح لنا ان زاوية السطح
 العوارض التي وجدت كانت قصرية وبناء عـىل ذلـك ،ملرتكزاهتا بقيت كام هي

 من هنا يمكن ان نقدم جوابـا ،فال يمكن ان تكون صاحلة حلمل السطح اجلديد
حول العوارض الطويلة والتي هـي أصـال تـربط بـني االسـطوانة مـع اجلـدار 

كان يمكن هلذه العوارض أن تستخدم مرة ثانية كجزء لألعامل اخلشبية  ،الوسيط
 وبوجـود تلـك ،والتي تكمن بني اجلدار الوسيط واجلدار املحيط للبناء الـثامين

  .الفراغات التي جيب تغطيتها بشكل ضيق يستحق االعتبار
واألمر الذي جيب ان أذكره العوارض والتي كـان يوجـد عليهـا الكتابـات 

 وجدت يف ذلك اجلـزء مـن الـسطح وهـي تغطـي واحـدا مـن تلـك ،الكوفية
 .الفراغات يف اجلهة اخلارجية

دكتور شابلن الذي كان أول من اهتم هبذه العوارض وكتاباهتـا حيـث قـدم 
 الذي استند اليه يف طرح املعلومة حول العوارض ويقـول بكـل ماإلثبات الالز
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 أقـدم عمـل مـا يـزال قـائام فخر ان هذا العمل أي الكورنيشات اخلشبية تعتـرب
ويتعامل بشكل استمراري حول بناية الصخرة والفراغات التـي بـني الـسقف 
 ،وبني السطح واملمر اخلارجي ويف اجلدار سـطح ومل يكـن قـائام عليهـا سـطح

دكتور شبلن وتبنى تلك القراءة أيضا ورفض رأي ورزبرغ وتودرش وأنا أعتقد 
طابق مع اخلصائص الواقعية للمبنى الذي اننا قد نجحنا يف تقديم بحث أثري يت

 ،مل يقدم لنا أي باحث قراءة معامرية أثرية للوحات القائمـة عـىل أرض القـدس
إنني بكل تواضع قد تعلمت من ذلك التباين الـذي قدمـه كثـري مـن البـاحثني 

  .اخلطاطني املثقفني الذي اعتربه ظاهرة واضحة
بة الصخرة كانـت مغلقـة لغايـة واآلن أصبح لنا واقع نستطيع ان نقول ان ق

 حيـث كانـت مغطـاة ،الوسط وكانت مفتوحة األقواس اخلارجيـة والداخليـة
 وكيـف كانـت ،بالفسيفساء والتي سنقدم دراسة حوهلـا مـع صـور لألقـواس

الصخرة مفتوحة من مستوى األقواس وهذا هو نمط الصخرة األول الذي بناه 
 .عبد امللك رمحه اهللا

دراسة الكاملة التي تغطـي الـصخرة بجميـع أنامطهـا وسوف أتابع تقديم ال
وسوف أقدم االرتباط بني الصخرة واملسجد واألبنية األموية التي كانت قائمـة 

 .حوهلام ضمن املخطط األموي األصيل والذي هو بني أيدينا اآلن
احلقائق التي نطرحها عرب هذا البحث هي من أصـعب املهـامت التـي يطرحهـا 

ن األوىل من نوعها وهي تقدم دراسة كاملة عن مبنـى الـصخرة  وربام تكو،الباحث
 وحتى ال تكون تلك املواقع منسية بعد ان ،وما استجد عليهام عرب الفرتات التارخيية
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 لكنـه مل ،تراكمت عليها األحداث ربام يكون اجليل السابق قد نيس شيئا مـن تراثـه
 .امنا احلاليةيفرط باألرض كام حياول البعض من جيلنا أن يفهم يف أي

النظرية الثانية التي أقدمها ومن ثم نتعامل مع العوامـل التـي تفـرز القـراءة 
 والتغـري تـم بتخفيـضها ، وكام هو واضح بأن طبقة السطح قد تغـريت،امليدانية

يشء ملفت للنظر واكب عملية تغيري ضمن دراسة تأملية وإمعان فكري وهـذا 
 ولكي ،تعامل معها يف إطار هذا البحثيبدو واضحا يف األنامط التي نطرحها ون

  ؟نعرف متى تم هذا التغيري وهل كان يف العرص الصليبي
 وهل سطح قبـة الـصخرة كـان ،ونحن نعتقد أهنم كانوا غري قادرين تطبيقه

 ؟يشبه سطح الصخرة يف وقتنا احلايل
 ) م١٩١٣ ( حتى عـاممنحن نستطيع القول ان السطح بقي عىل وضعه القدي

تاريخ طرأت عمليات تغيري عىل السطح أكسبته وضعا آخـر فـام هـي بعد هذا ال
 ؟هذه التغريات وكيف نعرف حقائقها

كنت أعتقد أنني سأحصل عىل إيضاحات حول هذه التغريات من املمـرات 
 لذا عدت اىل وروزبورغ الذي قدم رشحا كافيا ،املسقوفة العليا املتصلة بالسطح

 وايـضا عـن ذلـك الـصحن ،رة الـثامينعن تلك اجلدران املحيطة ببنـاء الـصخ
ورزبورغ يتحدث عن وجـود حلقـة دائـرة بـاملفهوم ،املركزي الذي حيمل القبة

 وهي تفصل بني القبة والصحن وعىل هذا اخلـاتم يوجـد ) أي اخلاتم (اهلنديس
 وهي حتمـل الـصحن ، عمودا مع ثامين دعامت للقناطر يرتكز عليها السطح١٦

ة األملانية التي قرأهتا اعتقدت ان ورزبورغ حتدث عن  الكتاب،حتى اجلدار املحيط
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 وهذه الطـرق نـوع مـن ،تلك الطرق املسقوفة والتي هي مناطة بخدمة السطح
 ،املمرات التي ترتبط مع املمرات املسقوفة الصغرية والقائمة فوق اجلدار املحيط

وبعد فحص املمرات عرب خمططاهتا وجـدت ان الواقـع يتمثـل بـذلك الـربواز 
 والذي يشكل ذلك الفراغ مـا بـني الـسطح املائـل والـسقف ،داخيل للسطحال

 ، والذي هو بمثابة ممر كبري يسمح لعدد كبري مـن النـاس بالـسري عليـه،األفقي
  .هناك مالحظة من خالهلا نسلط بعض الضوء عىل هذا السؤال


 

 االول بذلك املوقع وكان بالنسبة إليـه ) كيامالر (انه اعتمد عىل وجود ختم
 ،مل ذلك اخلتم تفاصيل عىل ثالثة بنايات أوهلام كنيسة القيامةعمال أسطوريا حي

 عندما اكتشف ورزبورغ تلك األختـام ، والثالثة برج داود،والثانية قبة الصخرة
تقد ان الصليبيني هم الـذين أقـاموا تلـك  اع،الصليبية يف موقع املمرات املظللة

 وهلذا فسوف نفند تلك احلقائق بحقائق أخرى تعتمد عىل واقع النمط ،املمرات
 .وقاعدة العمل اهلنديس هلذه القمة التارخيية


 

 ) بحلـم تـايب متـبيل (هذا نصهاالسم الذي وجد كان مكونا من مقطع ثالثي 
 ) فرسان سلمنس ( حيث سميت باسم) بناية قبة الصخرة (واملعنى لتلك العبارة

وأعتقد ان هذا التحليل كاف ملنح القارئ ردا رسيعا بالتحليل عن كـل حـدث 
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 ألنه يف تلك احلالـة سـيفقد ،حيث ال يمكنني من التعليق أكثر عىل هذه الوقائع
حتليال كامال عـن وقـائع تلـك املمـرات وعـن األنـامط البحث أمهيته وسنقدم 
 .الصليبية يف الصخرة

األقواس القائمة واحد فوق اآلخـر هـي املـادة التـي سـتقدم لنـا املداخلـة 
 هل زوجيتها كانـت مـن العمـل اهلنـديس املبـدع ،الصحيحة عن تلك الوقائع
 ؟إلبراز واجهات الصخرة

زالـة الغمـوض الـذي شـاب من هنا أقول ان هذا اإلظهار له هدف وهـو إ
 وأراد أن يضيف هلا مواد خام ال تتعامل مـع األسـس الرئيـسية التـي ،القاعدة

 ،واحـد مـن االقـواس  حيث أن بناية الصخرة هلا صـف،قامت عليها القاعدة
الشبابيك املنخفضة واملمتدة املحاطة بالفرزات املكرنشة والتي أسامها االمويون 

 الكتابـات الـصليبية التـي ذكرهـا ثيـودورس أطرافا والتي عليها وجدت تلك
وحتى يكون الطرح قابال للتحليل فاين مل اجد يف كثري من املراجـع ذكـر لتلـك 

 اال ان القرينة التـي أقـدمها هـو مـا كتبـه ،املمرات املظللة بعد العرص الصليبي
أي عام  م٩٠٣ (املؤرخ العبايس ووصف الطرق املسقوفة وحتدث عن البناء عام

 ووصـف الطـرق املـسقوفة وحتـدث عـن ، يف العـرص العبـايس) هجري٢٩٠
 وهنا تكمن احلقيقة حول املمرات املـسقوفة والتـي ،الشبابيك يف بناية الصخرة

 ودورها اهلام كان ، ولعبت دورا مهام ورئيسيا يف ذلك البناء،هي باقية يف موقعها
ــسم ــدم اإلضــاءة اىل ذلــك اجلــزء اخلــارجي وامل ى باســتخدامها شــبابيك تق

 حيث يرتكـز ، التي كانت رضورة معامرية) مناور (أي باللغة اهلندسية،باجلناح
 هـذا الـصمت ،السطح فوقها وليس كام هو احلال اليوم خلفها أو اسـفل منهـا
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 الذي التزمه الباحثون فرتة طويلة عن تلك املمرات له ما يربره وهو أنه منذ العام
ي كانت تستخدم لألقواس حيث  أوقف التعامل مع هذه املمرات الت)  م٩٠٣(

استخدمت خطة اجلدران املغطاة بالفسيفساء املزخرفة مثل اجلـزء مـن اجلـدار 
الذي يليه اىل اجلهة السفىل وهبذا نحن ال نفقد هبذا البحث عنرص اإلثارة وكيفية 

 .التعامل مع املسميات
يف وقت من األوقات كانـت ممـرات األقـواس مفتوحـة وكـان هلـا وظيفـة 

ت كمناور ويف الوقت الذي تم إغالقها ضمن واقع هنديس أصـبحت استخدم
 وهذا ما ساعدنا يف اكتشاف األمهية يف التغريات ،تلك املناور تؤدي وظيفة وسطية

التي متت يف السطح واألقواس الداخلية يتضح لنا ان إغالق خلفيتهـا كـان لـه 
يف فـرتة هدف وهو تضيق األقواس التي كانـت جـدراهنا مغطـاة بالفسيفـساء 

من سلطة احلكم ض وأقصد العصور الوسطى والتي كان هبا الصليبيون ،وسطية
 ويشء آخر يتعلق باألقواس التي أغلقت فقـد ،عىل األرض العربية ويف القدس

 .غاب شكلها والذي يتمثل بوجود تلك األعمدة الصغرية واملفتوحة
عرب فرتات انه ليس مستحيال ان نحدد قواعد مبنى تعامل مع عدة حضارات 

 لكن الباحثني الذين عملوا يف الفرتات ،غري متقاربة وشهدت إصالحات عديدة
  وتلـك األطـراف،السابقة مل يقدموا ما فيه الكفاية حول تلك املمرات املسقوفة

 الن ،الكورنيشات والفسيفساء التي كانت تزين األقواس من الداخل واخلارجو
 اذا أبعـدنا ،ا القاشاين والبورسـلنيهذه األنامط قد أغلقت وظللت وحل مكاهن

اجلانب التارخيي وأحداثه سيكون من الصعب علينا قراءة احلدث الـذي مـرت 
 ألننا لن نتوصـل اىل نتـائج ،به بناية الصخرة وستكون دراستنا عديمة اجلدوى
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 فـسوف نـرتك ، وإذا واصلنا جتاهل ما طرأ عىل ذلك البنـاء مـن أعـامل،مرضية
 :حول عامرة هذا الرصح السؤال الذي نطرحه اآلنخلفنا تراكام كبريا 


 

حتى يسهل علينا التعامل معها جيب أن نبحثها فرديا ومن ثم حتليل عنارصها 
 .عندما نصل اىل الوقائع التي نريد

 مرحليتهـا العليـا والـسفىل واخلاصـة بطبقـة إغالق املمرات املسقوفة يف .١
 .السطح أفرزت لنا حقيقتان كل منها تدمر األخرى

 والتي كان لوجودها ،عندما كان السطح منخفضا أي حتت طبقة املمرات .٢
 فهي ذات فتحات غري طويلة ووضـعها يف ،مربرات غري تلك التي ذكرت

فتحـات ليـست  وأيـضا تلـك ال،البناية استمرارية عملها مل يـدم طـويال
للسطح التي فوقها من واقع آخر وعندما تغلـق هـذه الفتحـات فـسوف 

 .يكون تأثريها عىل السطح وليس عىل الطبقة التي توجد فيها الشبابيك

ناهيك فإهنا توفر اإلنارة للقسم الداخيل ومن هذا املضمون نستطيع ان نتفهم 
 وتقـدم لنـا أيـضا ،ما معنى الزخارف التي منحت الواجهات قيمة مجالية وفنية

 ومـن التغـريات التـي ،أمهية دراسية حول الفراغات وكيف يمكـن اسـتغالهلا
 وحتـى لـو ،أحدثتها اإلصالحات عىل البناء فقد فقدت املمرات فكرة إحيائهـا

فتحت يف هذه األيام وسوف ال تكون هلا فائدة اال عبارة عن فتحـات يف جـدار 
 خصائص هذا السطح انه ،صخرة سطحها من العالمات املميزة يف بناية ال،قائم

 .كان عبارة عن سطح مائل يغطي األجنحة الدائرية يف مبنى الصخرة
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واذا حاولنا تقديم دراسة كاملة عن السطح فيجب علينا ان نحرك األلـواح 
 وهبـذا نـستطيع ان نـدخل اىل القـسم ،الكبرية من الرصاص حيث هي غطاؤه

نفس الوقـت سـتكون أمامنـا رؤيـا الداخيل وندرس ذلك السطح اخلشبي ويف 
 .لذلك الصحن املركزي

���� 
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بني مسطح السقف والطبقة التي يبدأ هبا امليل املـدرج حرمتنـا مـن فحـص 
الن مجيـع القـسم اخلـارجي مـن الـصحن يقـع بـني تلـك  اخلصائص بأعيننا،

وسوف نالحظ ان العمل احلجري الـذي تـم مل يتخللـه غـري عمـل  الطبقات،
 فقد تم العثور عىل حجر واحد به ثقب ورسـم،  النقش،املعاول التي منحته آلية

  جانبيـة،"كدعمة"ولكنه استخدم  وهذا احلجر ال يعود اىل جسم الصحن ذاته،
وكانـت احلجـارة كبـرية  كانت مواد األكتاف خمتلفة عن التي ختـص الـصحن،

 ويظهر عليها عالمات نقش املعول والتي ربام تكـون قبـل العـرص اإلسـالمي،
 النقش وجدت عىل صخرات حجرية والتي وجـدت يف منطقـة نفس عالمات
كـام اسـتخدمت يف  استخدمت هذه احلجارة أكثـر مـن مـرة، .املسجد األقىص

ومع هذا فقد تم فحـصها بعنايـة ودقـة ومل نكـن  العرص اإلسالمي والصليبي،
قادرين عىل كشف أكثر من عالمة هندسية فردية فوق كـل احلجـارة يف منطقـة 

وجـدت أيـضا عـىل حجـر يف البنـاء  هي قائمة بشكل زوجي،والتي  الصحن،
هذا الكـشف جعـل  .اخلارجي لذلك البناء الثامين والذي غطى ببالط القيشاين

يف نفس الوقت وفر لنا معلومات عمرانية عن السطح  من الصعب دراسة البناء،
وسنقدم نموذجـا مـع  .وعن أمهية تلك األعامل اخلشبية البارزة يف تلك املنطقة

بعض التفاصيل واملالحظات، عىل غرار ان الصليبني حاولوا هتميش أمهية بنـاء 
لذلك ادخلوا عليه بعـض اإلضـافات التـي أسـاءت اىل  الصخرة من الداخل،
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وكان هناك عامـل آخـر شـوه هـذه اللوحـة متثـل األلـواح مـن  اللوحة الفنية،
 .البورسلني التي غطت الواجهات للصخرة املرشفة

صليبية يف الداخل فهي تظهر بوضوح ويتمثل هذا بنـاء صـف أما األعامل ال
ويظهـر يف الطبقــة التــي  حجـري يــشكل كــورنيش طـول الــصحن الــداخيل،

نجدها تقسم الصحن اىل قـسمني  استخدمها السطح املائل املتدرج من اخلارج،
انه يشبه املوديالت التي كانت قائمة يف العصور  .متساوين يظهر خلفها بوضوح

عىل كل حال كانت  قا ان هذه الوقائع جديدة لكنها عقدت سؤالنا،ح .الوسطى
هل كان هذا من  .هناك أحداث مهمة ظهرت هبا عمليات التغري يف موديل البناء

 والتي كان هلا كـرنيش، وما هو اهلدف من هذا التغيري للحجارة، قبل الصليبني،
 ألجـد صـعوبة يف وإنني اهلدف من بنائها كان مسح البناء وجعل مكانته تافهة،

ومـع هـذا فكـان  كتابة األلفاظ التي قرأهتا لعدة باحثني حـول هـذا املوضـوع،
من الذين فحـصوا الكرنـشات وتأكـدوا اهنـا ) كارمن جانو(الباحث الفرنيس 

الباحــث األملــاين  .نقـشت باملعــاول التـي كانــت قائمـة يف العــصور الوسـطى
 ويف اجلـزء الـداخيل –حن اخربنا انه يف اجلزء املنخفض مـن الـص) ثيودورس(

)  ميا دميوس–دميوس (كتب الصليبيون كتاباهتم بحروف كبرية وبدايتها لكلمة 
والكتابة كام حتدثنا تقص علينا أحداثا عن ) قبة ضمن ثالث قبب(ومعنى اجلملة 

 .) برج داود– الصخرة –القيامة ( ثالثة أبنية يف القدس يف العرص الصليبي وهي
وفوق األقواس التي حتمل الصحن  شى مع دائرة الصحن،كانت الكتابات تتام

أوضحت هذه الكتابة بعناية ان طبقة الكرنيش األسفل تستمر يف سـريها حتـى 
فوق قمة األقواس، حيث تم العثور عىل خروق دائرية مفرزة وعليهـا كتابـات 
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ومن ثم تظهـر  طويلة وبشكل دائري، وكانت توجد ثالث كلامت كام أوضحنا،
والذي قلنا عنـه انـه مـن الـصعب علينـا  عىل طبقة الكرنيش األعىل،الكتابات 
ونحن اآلن نعرف ملاذا اعتمد  .وهو بطبيعته يعود اىل العصور الوسطى السؤال،

وحتى تكون سلام هرمونيا ذا نظام  الصليبيون الكرنشات لتكون جمسامت جديدة،
ال يمنح  اقع اخر،عام لذلك الصحن واملقصود الغاء النمط املعامري اإلسالمي بو

والذي هو اليـوم  اذن فال بد من فحص الكرنيش األعىل، البناء اي أمهية مثرية،
وبعد عملية الفحص فقد تأكدنا انـه أقـيم يف العـصور الوسـطى اي يف  مغطى،

هل شمل هذا العمـل اهلنـديس الـصليبي الكرنـشات العليـا  .العرص الصليبي
 هذا األمر مرفـوض وهـذا يظهـر ان .والذي هو عني من عيون القبة للصحن،

 .بوضوح من ان الصليبيني مل يزخرفوا اي كتابات يف املنطقة
كان باستطاعة اي إنسان ان يصل اىل السطح بواسطة درج خشبي أقيم عىل احد 

يف هـذه احلالـة فقـد  اجلوانب الداخلية ألحد الواجهات املثمنة وجداراها املحيط،
جدنا ان النقش واملعاول التي اسـتخدمت ونحن بعد الفحص و أغلق هذا الدرج،

 .وهذا ظاهر يف نقش حجارة األجنحة يف العمل ال تعود إىل العصور الوسطى،
منها احلجارة فقد كانت خمروقـة  ومن جهة أخرى كشفنا عن حاالت كثرية،

والتي الزالت ترقـد  ويف الثقوب أجزاء صغرية من القطع الصوانية، أو مثقوبة،
القيم منها قد قطع بشكل ناعم والمع هل هذه احلالة عمليـة يف الثقوب واجلزء 

 من عمليات التغيري التي حصلت يف مبنى الصخرة؟
 قمة القرن أو قمـة العـرص هـي – بيت املقدس "املكان املقدس"البيت املقدس 

 .القدس االسم الذي سيبقى مع الزمن وال يتغري ألهنا من القدسية ستبقى القدس
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 يف "القمة" فهي أيضا "القاعدة"يامن وان كانت القدس من سلم اإل العقيدة،
ملاذا : تسجل املعلومات انه عندما قالوا للخليفة أيب بكر الصديق عيون املسلمني،

القدس أهـم املواقـع التـي : قال العجلة إلرسال اجليوش إىل فلسطني وسوريا؟
دس بدون أريد أن يدخلها املسلمون وبعد أربع سنوات من هذا احلدث تفتح الق

املؤرخ العريب الذي سجل للصخرة وقـدمها ضـمن املخطـط االمـوي  .حرب
وقدم لنـا  الذي رشح لنا النمط املعامري للصخرة واملسجد واألبنية التي حوهلا،

وهـو الـذي قـدم لنـا املعلومـات عـن  قراءة منفردة للمسجد وقراءة للصخرة،
 وقدم قراءة ٢ م٢٤٠ الفسيفساء التي كانت مساحتها داخل الصخرة تبلغ حوايل

والتي كانت خمطوطة عىل لوحـات الفسيفـساء هـو  للكتابات الكوفية االمويه،
  وقد كتبت هذه اخلطوط باللون الذهبي من الداخل،"الطواف"العامل والباحث 

 .اما يف اخلارج فكانت من اللون الغامق واألزرق
ا نحن نقدم بحثا معقدا من الصعب فحص اخلصائص التي تعاملت معه

وهذا الفحص سيكون بني تلك الزنربكات الـصخرية التـي  عامرة الصخرة،
والتي يف شـكلها  كانت ختص األقواس وقواعد األعمدة يف القسم الداخيل،

النقطة التـي  .الدائري متثل قبة الصخرة التي اختفت اآلن وغطيت بالرخام
لـشاملية ويف اجلهة ا ستكون يف هناية موضوع دراستنا ذلك العامود الرشقي،

هناك خمططـان  .نتيجة للفحص من عىل السلم أجريناه جلسم العامود وتاجه
يف البحث يتضمنان كثريا من التفاصيل املعامرية وبذلك يكـون علـم اآلثـار 

 .قدم معطيات مهمة حول ما سنبحثه
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 قد حـصل عـىل إذن مـن األوقـاف ١٨٧٣انه يف العام ) كارمن جانو(يقول 
 الزنربكـات الـصخرية والزوايـا، تـاج والعـامود،بفحص هذه العالقـة بـني ال

هذه الطريقة ساعدت ومنحت الفريق  .استخدم سلام خشبيا وركزه عىل عامود
وهذا ساعدنا عىل تقـديم املعلومـات األثريـة  فرصة ملعرفة الرتتيبات اهلندسية،

الذي سنتناول فيه رسمني إىل جهتني من األعمدة والتاجات  ضمن هذا البحث،
 حماطة بمكعبات، وفسيفساء تاج العمود كام رأيناه حسب الصورة، ات،والزنربك

ورأينا كشفه اىل تاج العامود وهي عبارة عن قطعة حجرية قائمـة عـىل العـامود 
والتي تتامشى  وفوقها يتم تركيب العوارض اخلشبية وربطها، وهلا وضع مستو،

مـن اخلـشب هذه العوارض تتكون من قطعتـني  حول البناء من مجيع اجلهات،
ويتم الربط بينهام بالنصف املكعـب وفـوق ربـط العـوارض  .تشبك مع بعضها

وهذا اجلزء من العوارض قد اختفى بواسطة  يربط الزنربك الصخري لألقواس،
وهذا كان واقعا مهام ألننا وجـدنا العـوارض املزخرفـة  تلك األلواح الرخامية،

 .واملزينة حتت األلواح الرخامية
انه يبـدو   اخلاصة بتاجات األعمدة،"الكشافات"بالنسبة إىل وهذا هو احلال 

 وكأنه له معنى ملاذا تم تغطية هذه النقوش والزخارف؟
أم أن هنـاك عمـال قـابال  هل الن بعضها مكشوف أم الن جوانبهـا خـشنة،

ملاذا غطيت تلك  . حتى تم ذلك الوضع والذي هو غري مرض أبدا"يشء بيشء"
 وجود العوارض التي ربطت فوق تاجات األعمـدة،مع العودة اىل  الزخارف؟

فإننا ال نجد عبارات يمكن ان تكون مالئمة هلذا البحث ونستطيع ان نقـول ان 
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اال ان العامل الفرنـيس  .هذه التغطية أفسدت بروز لوحة كالسيكية مجيلة ورائعة
وجود كيان من الدعامت اخلشبية صفة اخـتص   أورد تلك األحداث،"فوجي"

ظهرت أيضا يف أجزاء كبرية واعني يف جوامع  ت وكأهنا اخرتاع عريب،ظهر هبا،
مل يـتم  بعدة أقطار إسالمية، مثل جامع عمر يف القاهرة، وجامع األقىص والتـي

أو حتى يف أي كنيسة من القرنني السادس ، إقامة أمجل وأبدع منها كنمط معامري
 أيضا الكشفات لكننـا أو السابع ميالدي ال سيام البنيالت الرخامية التي غطت

وجدنا اجلواب وهو أن االغالقات هلذه الزخارف وطمس العوارض بواسـطة 
كان هلا هدف هو حرمان رفوف احلامم التي كانت تعيش وتسكن ، ألواح رخامية

 .عىل العوارض وكل شخص يذكر أنه كان يف املسجد األقىص مئات من احلامم
الذي يرقد عىل العـوارض برفـوف ويأيت االحتجاج عىل وضع كهذا ألن احلامم 

وأصـبح يف نظـر ، كان احلامم يلـوث املكـان املقـدس مـن الـداخل، تشبه الطوابري
هناك عبارة أوردها جوزيفس وتتعلـق بـبعض ،  نقطة جيب التغلب عليهاالعثامنيني

كانت تلك البقايـا ، املوجودات أخذت من بقايا املعبد الذي يتحدث عنه جوزيفس
 . رشفة وسطح معبد هريدوس ومنها سنبلة مطلية بالذهبالنادرة قائمة عىل

تطرق أحد الباحثني اىل هذا املوضوع وقال ان كل الكتابـات الذهبيـة وكـل 
وأنـا أقـول ، املوجودات أخذت من بقايا املعبـد الـذي حتـدث عنـه جـوزيفس

، ألولئك الذين ال يزالوا يتحدثون بالفرضـية ويقـدمون املعلومـات الفـضولية
 تطابق الواقـع ان كثـريا مـن علـامء اآلثـار قـد نفـوا صـحة هـذه والتي هي ال

املعلومات نتيجة عدة حفريات متت يف جهات عديدة من موقع املسجد واملنطقة 
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وهذا هـو احلـال بالنـسبة اىل مجيـع الكلـامت التـي يتحـدث عنهـا ، املحيطة به
تـه ونحن إذا أتيحت لنا الفرصة لفحص مجيع مـا متـت تغطي، املؤرخون اليهود

بالرخام وهي األجزاء التي فوق األعمدة داخل الدائرة والتي هي تقريبا حتـيط 
 .بمبنى قبة الصخرة التي حتمل الصحن والقبة

ونحن يف بحثنا هذا نقدم اخلصائص العامة جلميع األنامط يف مبنى الـصخرة 
وأمهية ربط قواعد األعمدة والدعامت املقنطرة خارج املبنى الثامين واحللقـة أي 

تقسم املمرات املسقوفة يف البناية إىل قسمني  وهي التي، اخلاتم الذي تطرقت إليه
متحدية مركز الدائرة الذي جيب أن يذكر أن األقواس القائمة فوق ثامين قنـاطر 

 . عمودا١٦بني كل منها يوجد عمودان لتصبح عدد األعمدة 
أثـرت عـىل ، عاقبةهذه األعامل الكثرية التي متت عىل املوقع عرب الفرتات املت

خصوصا وجود أنامط معامريـة للخطـوط مقلمـة مـن ، مجيع األعامل اإلبداعية
وهبذا أصبحت كام يبدو للمشاهد أهنا هي الواقع القائم ، الرخام والتي قد غطت

لكننا هنا يف هذا البحث نتعامل مع احلقائق واألجزاء ، هلذا املبنى األثري الضخم
التي هلا تأثري عىل واقع خمطط الصخرة الـذي كـان و، اجلوهرية التي تم ترميمها
؟هـل كـان ، والسؤال ملاذا تم طمس تلـك اإلبـداعات، قائام يف العرص األموي
 اذا ألقينا نظـرة عـىل بعـض قواعـد األعمـدة والتـي هـي ؟هناك ما يعلل ذلك

األسس التي سنفحصها من النظرة اىل الرسم املقدم هلذه القواعـد نجـد بـروز 
األعمدة من ، هذه القواعد مصنوعة من الرخام األبيض،  القواعدخشنة يف صنع

وأيضا قواعدها املدعومة بواسطة إدخال ألـواح مـن ، األسفل التي تم ترميمها
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الرصاص والتي منحت هذه األعمدة وقواعدها القاعدة األرضية التي سـتقف 
 .عليها بسالم وأمان

من املمكن  ملم% ٤٠غ يوجد يف جسم العامود مربط نحايس دائري قطره يبل
أن متنحنا هذه اإلصالحات الثقة بأن ما نقدمه هو قراءة للنمط مع حتديد العالج 

مع تقديم الرسـومات اىل القواعـد فيعطـي القـارىء ، الذي قدم حلامية األنامط
ونقـل الوقـائع ضـمن ، والباحث معلومات عن املوضوع أكثـر مـن الوصـف

تقديم رسومات القواعـد ألنـه ال يوجـد وال نحتاج أكثر من ذلك أي ، القراءة
ألقينا مقارنة بـني هـذه القـوائم نجـد تباينـا يف  أذا، وأعطي مثاال، مالئمة بينها

اذا أجرينا مقارنـة فقـط عـىل ، النقش والنحت وجسم القاعدة من ناحية علمية
لـذا نجـد ، اجلزء اخلارجي نجد أن القواعد الثالثة كل منها خمتلف عن اآلخـر

بل ان املسلمني ، ة حتدثت من أن األنامط ال تعود إىل العرص اإلسالميبحوثا كثري
من الدائرة أو  استخدموها يف بناء الصخرة ويظهر االختالف يف القاعدة ويف كل

إطار النحت اخلارجي حتى الرخام الذي يغطـي قواعـد احلجـر الطـري لكـن 
 .يوجد أيضا قاعدة خمتلفة عن قاعدة

خرة قدم لنا معلومات مهمـة ومنهـا نكـون قـد ظهور القواعد يف موقع الص
تعلمنا وعرفنا االختالفات يف حجم حجر العامود الذي يقف عىل القواعد وعن 

البنـاءون ، اإلصالحات والرتميامت التي متت ببناية الصخرة يف مراحل خمتلفـة
استخدموا مواد قد تكون من حضارات سابقة لكن بعد فحص هذه املواد اتضح 

هـل اسـتخدم البنـاءون ، د إىل نفس العرص الذي بنيت فيه الـصخرةلنا أهنا تعو
 وهـل تـم هـذا بـالفرتة ؟بعض األعمدة الرخامية التي استخدمها البيزنطيـون
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يقـول بعـض املـؤرخني ، األوىل إلقامة مبنى الصخرة أم انه تم يف فرتات أخرى
يعنـي العرب إذا كانت القواعد واألعمدة جزءا من التصميم الرئييس فان ذلك 

واعتقـد هـؤالء ان ، أن تكون متشابه وليست خمتلفة بنقطة واحـدة بـل بنقـاط
علـام بـأن البنـائني قـاموا ، البنائني تعاملوا مع األنامط حسب حاجاهتم امليدانية

، باستعامل هذه األنامط ليس حسب رغبتهم بل حسب الذين نظموا أعامل البناء
د بل أيضا االختالف يف القطـر وهذا يظهر ليس فقط يف اجلزء اخلارجي للقواع

 .واالرتفاع وجسم القاعدة
القواعد والقناطر تفرض التحوير والتغيري الـذي أدخلـه عليهـا املعامريـون 

أما ، وأن هذه القناطر أصبحت جزءا من املبنى، املسلمون حيث كانت له أسبابه
هذه كيف شكلت القواعد والقناطر واألعمدة اجلـدار الـذي حيمـل األقـواس 

  الفسيفساء وحتمـل تـاريخ بنـاء الـصخرةبعليا فالن األقواس كانت مزخرفة ال
 .) م٦٩١(أي  ) هجرية٧٢(

إنني مطالب يف هـذا البحـث بـأن أقـدم تارخيـا للقواعـد هـذه ألن معرفـة 
اخلصائص هي املهمة األوىل والتي توخيتها من نرش املعلومات واألنـامط التـي 

حن بمعرفتنا األثرية نـستطيع أن نؤكـد بل ن، نعيش مع ذاكرهتا ونتلمسها يوميا
 .أهنا كانت من نفس الفرتة اإلسالمية وتعود إىل العرص األموي األول

يعرف منه متى ، القواعد اهلندسية املعامرية حيدد منها الباحث عرص نمط أقيم
لذا فان هذه القواعد مل تظهر يف قطر قبـل ، استخدم هذا النمط ويف أي بلد ظهر

ومن هذه التفسريات نستطيع أن نقول ،  فهي بدأت يف فلسطنيالرشق ولألمهية
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ومنها انترشت اىل بقيـة ، ان األحداث كانت تسجل يف القدس وأرض فلسطني
 له رأي يف تلك القواعد وبخاصة يف )لوكمثه(باحث فرنيس يدعى .أنحاء العامل

 يف القرن السادس امليالدي  يقول ان القواعد قد ظهرت يف فلسطني، إطارها
ومن ثم يف الرشق يف نفس القرن أي السادس وقد نقلت اىل الغرب وبدأت 
تظهر يف القرن العارش امليالدي وهبذا يمكن حتديد هذه الفرتة بالـذات يف العـام 

الذي هو تاريخ القناطر والقواعد التي نقف مع الزوايـا الـثامين لبنـاء ) م٦٩١(
بذلك نكون قد ألغينـا أيـة و، الصخرة وبالتحديد تعود إىل نفس النمط األصيل

فكرة طرحها الباحثون حول هذه القواعد وحول أهنا كانـت تعـود إىل العـرص 
أما األسباب التي جعلت الباحثون يعتقدون أهنا غري أموية تعـود إىل ، البيزنطي

  -:األسباب اآلتية
الشكل غري منتظم وهذا عائـد إىل نمـوذج الـصخرة وهـو ثـامين الـشكل  .١

 .ديس ألول مرة يف العلم ويطبق كنظرية هندسيةويظهر النمط اهلن
الفرزات وزوايا املستطيالت الرخامية غري املتقنة حسب النمط تدلل أهنـا  .٢

كانت مصنوعة من حجارة خشنة أي من حجر احلور واملقصود كان عدم 
ولكن ملاذا تم إظهارهـا ، وكان جيب أن تكون غري ظاهرة وخفية ،إبرازها

 حيـث )ملـم٩٠( هذا اىل ارتفاع مدماك احلجـر يعود، وتلبيسها بالرخام
يقوم هذا املدماك عىل الصف األول،والذي يظهر فوق األرضية بارتفـاع 

ويمكـن أن يكـون ،  ويظهر من اخلشونة يف العمل أنه له هـدف)ملم٣٠(
، هذا حال السبع قناطر األخرى التي من الصعب فحـصها مـن الـداخل
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 البحث خططنا لفحص ثـالث وحتى تكمل عنارص، ألهنا مغطاة بالرخام
لكن ليس من الداخل بل من التي خارج املبنـى وبالـذات ، قواعد أخرى

 .من اجلهة الرشقية وقسمها الشاميل والتي تسمى بوابة النبي داود

بعد الفحص أصبحنا واثقني من ان القناطر اخلارجية ليـست مـن البنـاء 
وهـذا ، يس جيـدبل أضيفت اليه وقد بنيت وأقيمت بأسلوب هنـد، األصيل

يعني أن اإلصالحات الكثرية متت عىل اجلزء اخلارجي من الـصخرة ولـيس 
  .عىل القسم الداخيل

قراءة النمط األثري حتتاج اىل مراجعـة علميـة لكـل مـا نـرش وبحـث عـرب 
ونحن يف بحثنـا ، الفرتات التي مرت عىل هذا البناء الذي له أمهية دينية وتارخيية

اجهاته والتـصليحات والرتمـيامت التـي أدخلـت أو استعرضنا شكل البناء وو
 .أضيفت إليه حسب احلاجة وحسب املنظور

لكن كلام أمعنت النظر يف قبة الصخرة واملسجد األقىص أجد نفـيس كطفـل 
لكن هل تفاعلت األمة حـول هـذا ، يقف أمام أستاذه بأدب وخشوع ورضوخ

املشاركة الروحية الرصح لكي تكون ضمن رباطه ليس فقط بأداء الفرائض بل ب
 .والتارخيية هلذين املوقعني

يمكن القول أننا نحتاج اىل فرص عديدة حتى يمكن أن يتم التفاعل وذلـك 
 .ال يتم اال عرب جتسيم االنتامء إىل القدس وأرضها وصخرهتا ومسجدها

يتـضح لنـا أن قـاع العمــود متـصل بالقاعـدة بواســطة طبقـة سـميكة مــن 
 أمـا الـثالث )ملم١٦٥(ذه األعمدة كان معدله القطر األسطواين هل، الرصاص
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وهي أيضا تقـسم ، وأجد تشاهبا بني القطع الثالث، قواعد متثل قواعد لألعمدة
 )٣-٢(، القواعـد مربعـة) ٢-١(اىل قسمني متساويني يف املـسافة،حيث نجـد 

وتبدو وكأهنا مستطيالت الشكل وهذا نتاج عمل معقد يـوحي ، القواعد دائرية
 .اجلزء الرباعي له عالمات ومواصفات، ليكون نمطا جوهرياأنه استخدم 

بعض الرسومات القواعد وأجسام األعمدة ) لوكمينه( قدم الباحث الفرنيس
القائمة عىل تلك القواعد وما مدى عالقتها بالقواعد ومدى تناسبها اهلنديس مع 

 مـن وهل هي من العرص اإلسالمي األول أم أهنا استخدمت مـرة ثانيـة، البناية
 ؟قبل املسلمني

كل التفاصيل سوف نحصل عليها من ذلك اجلزء الرباعي للقاعـدة والـذي 
 .يظهر وكأنه مقدمة للقاعدة كام يظهر يف الرسم املرفق لثالث قواعد

وهي أيضا بـارزة ، والتي تظهر فيها خروق يف مواقع عالية) ١(القاعدة رقم 
مـن دراسـة ، شكل مـدهشوتبدو وكأهنا ماثلة بشكل الفت للنظر وب، خارجيا

هذه القواعد وأنامطها وبخاصة بعد دراسة التجويفات التي وجدت فيها تبني يل 
 .أن القواعد ختص بناية واحدة وتعاملت معها يف وقت واحد

بغض النظر ان االختالفات التي تظهر يف التفاصيل هذه القواعد نجـد أهنـا 
لقواعد خصـصت لتكـون ألن ا،  لبناء قبة الصخرةلاستخدمت يف النمط األو

جزءا من بناء دائري وخصائصها مناسبة للموقع التي أقيمت فيه واملالحظة التي 
وهـذه ، حصلنا عليها هي أنه من املمكن أن تكون قد نقلت من مكان اىل مكان

 حيث ذكر أهنا أخذت عن أرضـية كانـت قائمـة )كارمن جانو(املالحظة أيدها 
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وأهنا كانت قائمة أمام الكهف الذي هـو ، داخل قبة الصخرة يف النموذج األول
ويظهـر هـذا ، أما املوقع اآلخر يقع خلف الباب الـرشقي، داخل مبنى الصخرة

بوضوح بعد إجراء حفرية جانو يف املوقع وتوصل اىل نتيجة مفادها أن أحد هذه 
وأن نقلها كان رضوريـا واكتـشف جـانو أن ، القواعد نقلت عن تلك األرضية

حيث أن األرضـية التـي أقيمـت لتكـون أسـاس ،  تلفت النظرنقلها تم بوسيلة
والتي وجدت يف كل مـن ، وهذا تظهره املادة الطينية، القاعدة هي النمط األول

األرضية والقاعدة وتم تغطيته األرضية بالرخام ونقلت القاعدة عـن األرضـية 
بعد أن غطيـت أثنـاء عمليـات الرتمـيم واإلصـالحات التـي كانـت قائمـة يف 

 )١٨٦٥(خرة عام الص
قدم كارمن جانو بعض املالحظات عن تلك القواعد واألرضيات اىل كل من 

وحصل ، مأمور األوقاف واملهندس األرمني الذي كان يعمل يف موقع الصخرة
مل يتجـاوز ، عىل موافقتهم بـإجراء بعـض االختبـارات داخـل مبنـى الـصخرة

ويتضح أن تلك ، رىسم وعىل هذا العمق ظهرت أرضية أخ٤٠االختبار األول 
 ويف ضوء هذه النتائج تم إجراء حفرية القواعد كانت قائمة عىل األرضية األوىل

يقول كارمن جـانو بـدأت بحفـر ، أخرى يف موقع قريب من الصخرة الداخلية
موقع جنوب رشق الواجهة اجلنوبية الرشقية والتي هي بوصفها تكـون شـاملية 

، الباب الرشقي واحللقة الداخلية لألعمدةمن موقع القاعدتني اللتني تقفان بني 
 ٩٠بلغ عرض املنطقة التي جرى هبا احلفر حوايل مرت واحد وعمقها وصـل اىل 

حيث بدت وكأهنا ، يقول جانو مل أكن انو إزالة أي أرضية من التي اكتشفت، سم
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سميكة والذي ظهر يل من أن األرضية األصلية قـد تغـريت وتـم إقامـة طبقـة 
 بعد أن ختطينا األرضية األوىل والتـي كـان عمقهـا رضية األوىلجديدة فوق األ

كانت األرضية مقامة من طبقة ترابية رمادية وخملوطة مع حجارة ، سم٥٠حوايل 
أي (بعدها تم العثـور عـىل أرضـية أخـرى متثـل فرشـة ، وقطع رخامية صغرية

سم وكانت األرضية قوية ٧ وكانت األرضية مقصورة وسامكة القصارة )أساس
جدا ومل نتمكن من إزالة جزء منها وبعد حماوالت عديدة تم اقتطـاع جـزء مـن 
هذه القصارة فكلام رضبنا األرضية بالفأس كـان الـرشر يتطـاير نظـرا لوجـود 
حجارة صوانية صغرية ويشبه لون القصارة الرماد وتتطابق مع القصارة العربية 

 .وكانت مكونة من املاد والفحم والزيت
مامنا فرصة لكي نصل إىل األرضية التي تيل تلـك القـصارة ومن هنا كانت أ

وبعد أن وصلنا اىل الطبقة التي تيل القصارة كانت املفاجأة أهنا ارض ترابية محراء 
تشبه ما يصل إليه اإلنسان عندما يريد أن يقيم أي بناء يف القدس أو يف املنـاطق 

لتـي مل يـسكنها أحـد او املجاورة وبالتأكيد فان األرضية هي الطبقـة الطبيعيـة ا
 )الطبقة العذراء(استمر جانو بحفر الرتبة والتي أطلق عليها ، يستخدمها يف البناء

سم وعىل هذا العمق شعر بأنـه غـري قـادر عـىل االسـتمرار ٣٣حفر فيها بعمق 
 :ألنه حيتاج إىل توسيع منطقة احلفر وهنا يسجل املالحظة التالية، باحلفر

حيث أهنم ، ألصالة وهذه األمانة عند املسلمنيكم كانت دهشتي من هذه ا(
 .مل يدمروا أي مبنى كان قائام يف املوقع كام يدعي علامء اليهود

 :ولذلك أقيم النتائج الذي وصل اليه جانو
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يف املنطقـة التـي )سم١٣٥(مل يصل اىل األرضية الصخرية اذ مل يتجاوز  .١
ان حكام عاما وهذا أمر كان متوقعا حتى يصدر االنس، جرى فيها احلفر

ويصدر معلومات أثرية فهو ال يمكن أن يعترب الـنمط اخلـارجي قياسـا 
املقطع الصخري يف ذلك اجلزء ينحدر من الغـرب اىل الـرشق ، للحكم

وهلذا فهو مل يعثر عليه يف املنطقة التي جرى فيها احلفر والطبقة احلمـراء 
ان التي وصل اليهـا جـانو هـي األرض الطبيعيـة وهـي التـي تثبـت بـ

املسلمني مل يبنوا الصخرة عىل أي موقع آخر ومل يتعاملوا مع منطقة أقيم 
 .عليها أي مبنى كان عاما أوخاصا

 .اكتشاف طبقة ترابية طبيعية .٢

وجدنا فوق تلك الطبقة الطبيعية أرضية وكانـت مقـصورة بقـصارة  .٣
 األرضية التي أقيم عليها البناء وهـي يف الواقـع )الفرشة(قوية وهي 
 . األمويمن العرص

توجد طبقة ترابية كانت قائمة بني األرضية األوىل والثانية يقـول جـانو  .٤
وقـد أقيمـت عـىل ، أستطيع ان اوكد أن الصخرة مل تبن عـىل أي موقـع

، األرض الطبيعية وهذا ما تأكدت منه بخصوص الوثائق التـي نـرشت
وما عملت من أجله ، وكم كنت متشوقا أن أحدا ما خيالف ماسمعت به

أكـون اإلنـسان  عثة مساحة غـريب فلـسطني لكننـي اآلن يمكـن انيف ب
، الوحيد الذي أجرى حفرية يف موقع الصخرة ويف الرشق لذلك العمل

وكام وعدت املأمور واملهندس األرمني بكلمـة الـرشف واين بدراسـتي 
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الرشقية أعرف اللغة العربية ألهنا لغة االسترشاق،قد أكون اآلن عرفت 
ه عبـد امللـك لبنـاء الـصخرة واملـسجد ونـسبهام اىل املعنى الذي قام بـ

 وبعـد أن )بيت املقـدس(حيث نجد يف سجالته تلك التسمية ، القدس
تأكد لنا أن الصخرة أقيمت عىل األرض الطبيعية والصخر ة الطبيعية ومل 
تقم عىل أي بناء أو أي نمط معامري آخر خيص أي حضارة كانت قائمة 

 . قصة أسطوريةاو حتى شبه فرضية أو حتى عرب

ويبدو أنه اقيم عىل ، يف اجلزء الشاميل ظهر حفر وممر صغري يف الصخر الطبيعي
 لكن ما )تشارلز ويلسون( حتدث عنه )حور(مراحل وهو جزء من صخر طري 

كنـت سـعيدا اذا  (-:لقد قام جانو بفحـص هـذا املمـر ويقـول ؟هو هذا املمر
،  املواقع يف املسجد والصخرةأتيحت يل الفرصة فقد تلقيت عرضا لرتميم بعض

وهذا يتيح يل فحصها قبل ان تعاد اىل وضعها احلايل ومن ثـم يمكننـي أن اعـد 
وهي بطبيعة احلال ستكون ، خارطة أو رسم مقطعي حيتوي عىل مجيع التفاصيل

 .خمتلفة عام نشاهده اآلن وقد أتيحت الفرصة له بحفر ذلك املمر
الط األريض يف سـاحة الـصخرة بـني يقع املمر حتت األرض املرصوفة بـالب

 من خارطة الصخرة وهذان العامودان ضمن جمموعة )١٣-١٢(عامودين رقم 
 .ثالثية تقف بني الصفني يف اجلهة الشاملية وتشكل هناية الواجهة

) ب( غرب وضمن املنطقة –ويقع بالتحديد حتت الصخرة من جهة جنوب 
 مغطـى بحجـارة مـسطحة وقد وجد ذلـك املمـر، من رسم قبةالصخرة املرفق
اجلزء العلوي منها مفتوحا وبالتدقيق علمنا أهنا كانت ، ورقيقة وتسمى سواقيف
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ويف هذا املوقع يظهر شكل الكوع ) ج(القناة املهمة يف الصخرة وتظهر يف موقع 
ويبدو أهنام يـشكالن الزاويـة املغطـاة ببالطـة ) ج( وهو قريب من )أ(نرمز اليه 

ن غطيت اجلانب املهم يف تاريخ ونمط الصخرة املرشفة حجرية كبرية وهبذا أكو
داخليا وخارجيا وهبذا البحث الذي قدمناه أسأل اهللا بأن أكـون وفقـت بطـرح 
احلقائق لألمة والتي أرجو أن تصل اىل كل باحث مهتم بدراسة هذا البناء املهـم 

 .يف حياة األمة

 ؟رةكيف كانت ترتيبات الفسيفساء وزجاج الشبابيك داخل الصخ
 ستساعد هذه الدراسة التفصيلية يف حتديد التغريات التي طرأت عىل الصخرة
، ويمكن القول ان القمة اإلبداعية هلذا العمل ظهرت باملـستوى التقنـي املـؤثر

وكل الشكر والتقدير اىل أولئك الذين أجروا اإلصالحات أو الرتميامت وإقامة 
التي أصبحت اآلن غـري مرئيـة والنقطة التي سنسلط عليها الضوء ، ذلك النمط

وأدهشتنا الزخـارف واللوحـات ، حيث غطيت بالقاشاين وال يمكن مشاهدهتا
التي تزين اجلدران وجعلتنا مهتمني هبا وال نسأل اال عنها وأنا أرشح هذا النمط 
عرب تلك اجلدران املنصفة واملكعبات الصغرية وهي من الزجاج املطيل وامللـون 

عندما ينظر إليها من األسفل يشعر املشاهد ، عجيبحيث مجعت وركبت بشكل 
بتأثري اللوحات وجاذبيتها وهي غري قائمة عىل القصارة ويظهـر للمـشاهد أهنـا 

 .القاعدة لتلك التحفة اإلبداعية
كانت القصارة متثل الطريق املـؤدي اىل سـطح الـشبابيك بمقطـع عمـودي 

ة أو يشء مرتفـع عـن حيث تظهر كقبـ، وبنظرية متعارضة وتبدو مائلة منحرفة
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هلـذا فـان مقـدمتها ،  عىل السطح)القرميد(املوقع الذي هو قائم عليه مثل ذلك 
  تبدو كدعامة أمامية وتظهر للمشاهد وكأهنا معلقة

من جهة أخرى تبدو وكأهنا زاوية متالئمة مع دعامة أمامية وتظهر للمشاهد 
 .وكأهنا معلقة

 مع جدار املنتـصف بظهـر هـذا ومن جهة أخرى تبدو وكأهنا زاوية متالئمة
الذكاء والرباعة واملهارة التي جتعـل األلـوان املتعـددة شـديدة اإلثـارة جتـذب 
املشاهد بشكل يروق للمرء ان يتأمل الزوايا الفنية بخاصة مـن الـداخل وهبـذا 
تكون اللوحات وفرت إنارة كبرية ومهمة يف املوقع اتاح هذا التأثري للموقع بان 

سة متأللئة هذا هو الرس وهو بسيط جدا ويبدو وكان له معنـى يظهر وكان به ما
واحدا يقدم للشاهد منظرا سحريا خيطف األبصار، وكانت هذه اخلربة والتقنية 

 هذه التوقعات مل يكن الباحثون الغربيون لـذا نجـدهم .ميزة العرص اإلسالمي
هنـاك يتسابقون لتقديم دراساهتم من احلضارة اإلسالمية والفـن اإلسـالمي و

 األوىل :ان بـالرتاث اإلسـالميتمدرستان كبريتـان يف العـامل الغـريب متخصـص
املدرسة األملانية التي اكتسبت املهارة قي قي تصنيف األعامل والدراسـات عـن 

 اسـطنبول ودمـشق نالقدس والعامل اإلسالمي والعامرة اإلسـالمية يف كـل مـ
 هلـا خـصائص مثـرية حيـث والقاهرة والقدس والثانية املدرسة الربيطانية التي

مجعت األنامط عن كل الفرتات احلضارية التي ختص العامل اإلسالمي وبخاصـة 
 –القدس مقدمة النمط األموي العبايس الفـاطمي األيـويب اململـوكي العـثامين 

ونرى انه يف كل الفرتات التي يتم هبا ترميم او إصالح بقبة الصخرة تفوز بذلك 
وحتى يف وقتنا احلايل البعثة الربيطانية تعمل يف تـرميم العمل املدرسة الربيطانية 
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الرتتيبات التـي وفـرت هـذا البهـاء  بإخالص متناه كانت.قبة الصخرة املرشفة
لتلك الصبغات التي لونت زجاج الشبابيك التي متال البناية وتبدو وكأهنا بدايـة 

 تلـك  يعرف ان هذه الشبابيك هلا بالطـة ولـوح قـائم عـىلدالشبابيك كل واح
القصارة التي حتدثنا عنها ذات سامكة قوية ويتخللها ثقـوب ويف هنايـة الثقـوب 

  .نجد قطعة صغرية متينة من الزجاج الشفاف والتي تظهر وكأهنا لوحة فريدة
يعتقد اإلنسان عندما يرى هذا العمل انه بسيط وليس عمـال شـاقا فحـصنا 

ليـة بـصقله وبألوانـه التـي قطعة من ذلك الزجاج وتعرفنا عىل هذه القيمة اجلام
تشكل مالئمة بني فسيفساء األقواس والزجاج الذي يزين الشبابيك وهلذا نجح 
النمط اإلسالمي األول حيث ساوى بني طبقات الزجاج وبني ألوان الفسيفساء 
كام قدم وسيلة علمية وهي توفري انارة للفناء الداخيل للصخرة ويف ذات الوقت 

زجاج واعتربوه نوعا من الفسيفـساء ألنـه كـان مطليـا مل يميز الدارسون هذا ال
بألوان ذهبية واحلقيقة اهلامة التي ال بد مـن رشحهـا تتمثـل يف الفـؤوس التـي 

فر الثقوب والتي يفرتض ان الضوء يأيت منها وثبت لنـا أهنـا مل حاستخدمت يف 
تكن يف فتح الزاوية اليمنى من ألواح القصارة لكنها كانت مـن صـحن اآلالف 

 لتشكل نمطا هرميا مما جعل ضملكعبات الصغرية والتي مجعت مع بعضها البعا
 . النمط يتحدث عن نفسه

اهلدية السحرية التي ظهرت يف نموذج املبنى هي األلواح املتخصصة يف كـل 
من الزجاج والفسيفساء بسامكتها وبكيفية مجعهـا والطريقـة التـي تـم صـباغة 

زنطيون ان األنامط مل تظهر يف الكاتدرئيات الزجاج هبا حيث يقول املؤرخون البي
املسيحية وال الكنائس يف كل من العرصين البيزنطـي والـصليبي والغرابـة أهنـا 
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كانت صلبة ومتينة لذلك سوف نعرض أنامط الصخرة من الداخل والتـأثريات 
 ضمن رشح اخلصائص التـي هتـم القـارئ )سلمونوس(التي ادخلها الفرسان 

تحدثون عن التاريخ بأسلوب صناعي ويقدمون هلـذه املـادة  ان الذين ي.العريب
املضمون السيايس لتكون الغطاء التارخيي يف االلتزام بالثوابـت وحريـة التعبـري 
حكموا عىل طرحهم بالغموض الن التاريخ يكتب وال يصنع ولكن األمة التي 
تصنع التاريخ وتصنعه حدثا يمزق خاليا التخلف ويوضح احلقـائق التـي مـن 

 .جلها تناضل األمم حتى يكتب هلا التاريخا
كانت األمة العربية عرب قبائلها ومدهنا قبل اإلسالم كاتبة لتـاريخ جميـد عـرب 
تراث وحضارة قدمتا للفكر اإلسالمي أسمى ما يملك اآلن من وسائل ثقافيـة 
وعلمية وجغرافية وقانونية وكانت الوسائل عبارة عن مالزم تارخيية شهد عليها 

 مل نجد يف العهود واملواثيق التي صنفها التاريخ العريب األول –وشهدت له الزمن 
منذ بداية العرص الربونزي املتوسط واملتأخر اال حقائق ومواضيع مهمة من اجلها 
كتبت املعاهدات واملواثيق التي أضافت اىل احلقيقة ثوابـت جديـدة ومعطيـات 

 دواوين دولته ويرسم سياسـة تستحق التعبري قبل ان ينظم عبد امللك بن مروان
خالفته اجته اىل القدس ليقول هلا يا قمة املجد ويا قمة التاريخ أسالك ان متنحيني 

  . اإلنسانخولو سطرا يف سجالتك حتى أسجل تاريخ األمة وال تاري
ومن هذا السطر قرانا كيف تم بناء كل من الصخرة واملسجد ليكونان حدثا 

يشهدان عىل األمة اما اخلليفة املأمون الـذي قـدم اىل تارخييا يشهد هلام الرتاث و
 )اهنـا تـاريخ العقـل املفتـوح(األمة ثقافة مرتمجة وكام اسامها فالسفة العـصور 

وبعض املسترشقني قال عنها اهنـا الديمقراطيـة التـي تعتمـد عـىل النقـد لـيس 
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باألسلوب بل يف طرح املضمون وصياغة التاريخ ومن اجل ذلـك فقـد سـجل 
يخ للمأمون تلك الوقائع ولكنه مل يسجلها له وكأنه الصانع بل منحه حـدثا التار

 هجرية ليـسجل اسـمه يف ٢١٦تارخييا وهلذا فقد أرسع املأمون اىل القدس عام 
صخرة العقيدة وصخرة احلرية وصخرة االنتامء مل يتعامل صالح الدين .صخرهتا

عها كحد زمني حمـدود يف صلح الرملة مع هذه الوثيقة كحد تارخيي بل تعامل م
ن التاريخ حدث ودخـول لذا نجده يرفض ان يدخل اىل القدس بدون تاريخ ال

صالح الدين ضمن السلطة القائمة ال يعترب حدثا بل فرتة متر كـام يمـر الوقـت 
الذي حيدد الفرتة لذا نجد صالح الدين يدخل القدس فاحتا ويعانق حدثه حدثا 
آخر هو حدث املعتصم الذي لبى نداء امرأة مسلمة وفتح عموريـا وهـو أيـضا 

فهـل سـنرى تلـك  ،تكون اخليول بيضاءسجل وهو أيضا سجل للتاريخ كيف 
  ؟اخليول يف عيون أطفال فلسطني

وكان تاريخ انتهاء العمل هبا سـنة  ،يف منتصف موقع التلة بنيت قبة الصخرة
مـن الـرشق ،  يف عرص اخلليفة عبد امللك بن مـروان)هجرية٧٢( أي )م٦٩١(

 عـرص وهي التـي بنيـت يف، توجد قبة السلسلة والتي هي مالزمة لقبة الصخرة
اخلليفة عبد امللك ومن املجسم املعروض نجد انـه كانـت هنـاك سـتة مـداخل 

اثنان من الغرب واثنان من اجلنوب وواحـد ، مدرجة اىل موقع الصخرة املرشفة
ومن أمجل ما قرأت الفقرة التي كتبهـا هـاملتون ، من الرشق وواحد من الشامل

 :ونصها كام ييل
 كـان صـوت : اهلندسـة املعامريـة أقـولاىل كل الناطقني والبـاحثني يف علـم

هـذا الـصوت ، اإلسالم واضحا هو موجه إىل أهل الكتاب وبخاصة املسيحيني
 .يقول انا دين املوحدين واملؤمنني باهللا الواحد
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 ان صدى هذا الصوت هو صوت عبد امللك الذي -:ومن هذا املنطلق أقول
هل كان عبد امللك عاملـا ، قدم للعامل أمجل وأبدع نمط صمم لغاية عرصنا احلايل

  ؟يف العلوم واهلندسة
عندما سك عملة للقدس ظهر الشمعدان ولكـن بالـشكل اخلـاميس ولـيس 
بالشكل الذي يقدسه اليهود وهذا الـنمط ان دل عـىل يشء فـإنام يـدل عـىل ان 

الن اإلبداع هو الذي يسمو به النمط  ،األشكال اهلندسية ليست حكرا عىل احد
هي نمط الصخرة حيث ظهر النمط املثمن وهذا النمط اهلنديس والداللة الثانية 

  .له ثامين زوايا ترتبط مع بعضها يف إطار اللوحة الكاملة املتكاملة
هناك أيضا نمطان أقيام مع الصخرة مها قبة السلسلة والباب الذهبي وسوف 

تـي نقدم حتليال جلميع العنارص اإلسالمية القائمة يف منطقة املسجد والصخرة ال
  .أقيمت هبا تلك األبنية

 هي قبة صغرية قائمة عىل سبعة عرش عامودا كل واحد منهـا -:قبة السلسلة
ماذا يعني ذلك هـل هـذه ، يمكن مشاهدته من أي اجتاه من االجتاهات األربعة

القبة كانت املوديل للصخرة املرشفة ام هي بيت املال يف املنطقة اخلاصة باملسجد 
فظ به الكنوز ام هي وسيطة الدنيا هذا ما سنحاول اإلجابة ام هي املكان الذي حي

 عنه ضمن األسئلة التي طرحناها 
 هذا التغري ألغى ثالثة أعمدة )م٩٠٣(التغبري األول عىل هذه القبة قد تم عام 

 .من النمط األول حيث تتشكل القبة من عرشين عامودا
ثالـث عـرش هـذا التفسري الذي قدم يف عرص امللـك بيـربس أي يف القـرن ال

 .التقرير ذكر ان قبة السلسلة كانت املوديل الذي اعتمد عليه إلقامة الصخرة
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  ؟السؤال الذي طرحه عدد كبري من الباحثني وباستغراب هو ملاذا أقيمت القبة
االدعاء بأهنا موديل مل يصمد طويال الن الباحثني حينام قـارنوا بـني القبتـني 

واجلواب الثـاين كـان ان هـذه القبـة ، شابهوجدوا االختالف ووجدوا عدم الت
أقيمت لتكون أصال من العامرة اإلسـالمية وكـام قلنـا التـسميات كثـرية وبعـد 

 الن )املراجعة لبعض التسميات قال بعض مؤرخينا اهنا سـميت قبـة السلـسلة
وهـذا الـسؤال مرفـوض  ،سيدنا سليامن كان يعلق بسقفها سلسلة لربط اجلـان

 الذين حتدثوا بأهنا كانت بيت املال هم الذين قدموا هـذا اما ،أصال اخلوض فيه
اجلواب معتمدين عىل وجود إحدى القبب يف موقع اجلامع األموي واستخدمت 

لكن نجد ان القبة يف اجلامع األموي كانت مفصولة عن بقيـة  ،لتكون بيت املال
ع حيـث األبنية وكانت بناء قائام عىل فراغ اريض وأغلق األعىل باجلهـات األربـ

  .نقدم صورة إىل هذه القبة
مثلت القبة املكان الذي فيه محاية الكنز أيضا هذا التفسري مل نجد لـه دالالت 

 إن قبـة -: احلقيقة التي تقـول)الطواف(واقعية يمكن االعتامد عليها حيث قدم 
  .السلسلة أدت وظيفة رصة البطن ملنطقة املسجد ورصة البطن للعامل امجع

 وهلـذا )القدس ارض املحرش واملنـرش(  حديث الرسول وهذا ما يؤكده
فنحن نعتقد باإلسالم من ان القدس هي ارض املـسلمني وتعنـي اهنـا وسـيطة 
العامل وهم يعتربون القيامة نصف الدنيا واالعتقاد باإلسـالم يؤكـد بـان احلـق 
سينطلق وسيكون ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وهبـذا تلتقـي األديـان 

يف  أول مـسجد لتوحيد حول النمط والرتاث فعنـدما بنـى معاويـةورساالت ا
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 وظهـرت العملـة باسـم )هجـري٤١(القدس وسك عملة باسم القدس عـام 
ومل يسك عملة باسم اخلالفة ومن ثم يقوم عبد امللك وابنه الوليد وقبـل ) ايليا(

ان يبني املسجد األموي يف دمشق ينفذ كل من الصخرة واملسجد ومـن خـالل 
 للمجسم األموي نجد ان الباب اجلديد كان اسمه الباب الذهبي وقد بناه قراءة

األمويون وكان اخلليفة عبد امللك قد قال هذا الباب كان من الـذهب والفـضة 
لكـن هـذه  هلذا سمي الباب الذهبي وسمي يف وقت من األوقات بـاب التوبـة
 طرح الفرتة البوابة أغلقت بعد انتصار صالح الدين األمر الذي سنوضحه عند

األيوبية وأبنيتها لذا فباب األسباط مل يكن مفتوحا يف عرص األمويني اما ما سمي 
بقوس ولسون الذي قدمنا له رشحا مسهبا فقد كان قائام منذ العرص اليوناين الن 
املدينة اليونانية كانت قائمـة يف املنطقـة العليـا مـن القـدس وهلـذا اسـتخدمت 

درجة للـربط بـني املنطقـة العليـا واملنـاطق األقـل األقواس لتكون الوسائل امل
لذا مل نجد أي ذكر اىل جدار املبكى الن هذا اجلدار عرف بجـدار ، ارتفاعا منها

الرباق وليس تراثا هيوديا، فاليهود يبكون عند هذا اجلدار يف فرتات متـأخرة أي 
  أما الباب الذي يقع بني) م١٥١٦(يف عام 

بلديـة ال هو غـري مكتـشف اآلن وتـسعى )نوقوس ولسو(القصور األموية 
للكشف عنه ضمن خمطط اجلرس الزجاجي الذي اقرتحـه ليكـون بـديال لبـاب 
املغاربة لكن القصور األموية التي بنيت جنوب غرب منطقـة املـسجد نجـد يف 
بعض جمسامهتا بوابة الوليد وبوابة األنبياء وباب الستة ومجيعهـا كانـت متـصلة 

 هذا اهم ما قدمته احلـضارة .كن مغلقة من اجلهة اجلنوبيةباملسجد األقىص ومل ت
وما حوهلا لكـن األحـداث تـسجل انـه يف  األموية يف منطقة املسجد والصخرة
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العهد العبايس ويف زمن اخلليفة هارون الرشيد قد زار القدس أثناء قيامه بتأديـة 
فريضة احلـج واالحـداث تـسجل ان اخلليفـة املـامون قـام بعـدة اصـالحات 

ترميامت يف كل من موقع الصخرة واملسجد بعد حدوث هـزات ارضـية وتـم و
وقدم اخلليفة املقتدر وامه كثريا من االموال يف بنايـة )هجرية٢١٦(ذلك يف عام 

 واملقـديس يف القـرن ) م٩٠٣(الصخرة وما قدمه ابن الفقيـه املـؤرخ العبـايس 
حتـيط بالـصخرة العارش حيث حتدثوا عن املوازين أي املـداخل املدرجـة التـي 

كان هنـاك أربـع ) هجري٣٠٠م اي٩١٣(واملقامة عىل أقواس وقناطر ويف عام 
ومنـابر وهلـذا فجميـع )قبـب٠(مآذن وكان هناك أنامط مهمـة منهـا مقامـات 

) جاربر(املسلمني يعتربون القدس املكان الذي ينتمون إليه حيث ذكر الربفسور 
 . يف القدسمن أن اإلخشيد حاكم مرص عندما مات أوىص بدفنه

ــاريخ  ــه بت ــات ان ــسجل الكتاب ــري٢٩٠–م ٩٠٣(ت  ٣٠٠/م٩١٣// هج
جرى بعض الرتميامت واإلصالحات عىل رأس قمة القناطر املدرجـة ) هجري

 .وهي يف اجلهة الغربية ومجيعها تؤدي اىل قبة الصخرة
عندما متكن أبناء الطائفة اإلسامعيلية التي ظهرت يف شامل افريقيا وقد عرفوا 

 وبعد ذلك حكموا فلـسطني )م٩٦٩(ني الذين استولوا عىل مرص عام بالفاطمي
ومنها القدس وكان من اهم انجازاهتم إقامة الكلية الدينية األزهر يف القاهرة ومل 
يكن هذا يف القدس ويظهر عندما قام اخلليفة احلاكم برتميم كنيسة القيامة سـنة 

وع هـزتني تـسجل األحـداث وقـ) م١٠٤٦( واستمر العمل حتـى )م١٠٠٩(
ومـن ) م١٠٣٤(والثانيـة عـام )١٠١٦(أرضيتني يف القدس األوىل كانت عام 

األحداث نقرأ ان قبة الصخرة تعرضت للسقوط او سقوط جزء منها ودمـرت 
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اهلزات القسم الـشاميل مـن املـسجد األقـىص ومتـت بعـض الرتمـيامت عـامي 
 .يف عرص اخلليفة الظاهر)١٠٣٦-١٠٣٤(

 عـن بـاب داوود كـام )١٠٤٧(القدس سـنة حتدث نارص خرسو الذي زار 
 .)باب السلسلة(سموه 

وكان مزخرفا ومزينا بالفسيفساء لكن ما قدمـه خـرسو مـن  وباب السكينة
كان مهام كونه  تفاصيل ختص املسجد يف العرص الفاطمي وعرص الرتكامن حيث

 .قدم الصورة الوطنية للقدس قبل سقوطها يف أيدي الصليبني
مة أبنية جديدة يف القدس أمههـا القلعـة وسـوق جديـدة بدأ الصليبيون بإقا

وأبنية يف منطقة اهلسبيس وتم ترميم كنيسة القيامة مع إقامة أماكن جديدة لتقدم 
اخلدمات العامة للحجاج القـادمني للقـدس امـا التغـريات التـي متـت يف قبـة 
 الصخرة واألقىص يف العرص الصليبي كانت تعـرف هـذه املواقـع باهنـا التينيـة

  .وليست إسالمية وعرفت الصخرة باسم فرسان اهليكل
الصخرة ذاهتا غطت بالرخام وأحيطت بـألواح حديديـة وذلـك مـن اجـل 

 .حجبها عن الرؤيا ومل يسمح للحجاج بزيارهتا
كان األقىص موقعا لفرسان اهليكل وخصص كام كان إلقامة ملك القدس يف 

 .العرص الصليبي
 )وثيودورس ورزبورغ( كام قدمها كل من خطة صليبية موثقة ضمن رسوماهتم

وكانت تقتيض بإقامة كنيسة بالقرب من األقىص وكانت هذه الفكرة من قبل امللـك 
 .ثيودريك يف بداية القرن الثاين عرش لكن هذا احللم مل يتحقق
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وجدت ضمن رسومات فرسان اهليكل إلقامـة قاعـة كبـرية تـشمل منطقـة 
 نجدهم قـد بـدءوا يف اجلهـة الـشاملية وهـي األقىص من الناحية اجلنوبية وهلذا

مقدمة األقىص وكانـت القاعـة تـشمل منطقـة جـامع النـساء ومبنـى املتحـف 
 .اإلسالمي وهذا احللم مل يتحقق كامال

ما حتدث به ورزبورغ عن أولئك الصحابة الذين دفنوا خارج البوابة الذهبية 
طقة وأطلقوا عليهـا اسـم مما دفع الصليبني إلقامة إسطبالت خليوهلم يف تلك املن

إسطبالت سليامن يف تلـك الفـرتة أغلقـوا بـاب األسـباط واسـتخدموا البـاب 
الذهبي ليكون معربهم اىل القدس ضمن منطقة األقـىص والـصخرة ونجـد ان 

 .مقابر الصحابة قد تم فتحها يف العرص الصليبي
تينية زينت قبة السلسلة وزخرفت مثل قبة الصخرة بأنامط مسيحية وبكتابات ال

حتدثت عن ذلك وقد خصصت فيه السلسلة لتكون كنيسة األب جيمس حسب ما 
قدمه ثيودورس عن إقامة بناء ذي أقواس مفتوحـة وكـان ذلـك البنـاء مكـان قبـة 

 هذا البناء كان يتالءم مع العبارات الصليبية التـي ختـص )بوايس(املعراج فكام ذكر 
املسيح عليه السالم وهي أيضا مـن فرسان اهليكل ومنحوا فيه سليامن رشف السيد 

ني ويمكنني القول ان البنائني يف العرص األيويب قـد اسـتخدموا الـنمط يقبل الصليب
األيويب مع استخدام مواد صليبية فمثال اذا القينا نظرة حول التاجات القائمة يف قبة 
ك املعراج نجد اهنا ليست صليبية بل هي أيوبية لكن الـنمط الـصليبي يظهـر يف تلـ

الكورنيشات التي تقع عىل التاجات ولكن الكتابات التي وجدت يف املوقع تعود اىل 
اما املحراب والذي يظهر يف قبة سليامن ويظهر جتانسا مع البناء القائم يف )  م١٢٠٠(

 .القبة ومن الدراسة تظهر انه يعود إىل العرص األيويب
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الف بـني الفـن قدم هاملتون الكثري من الدراسـات حـول التـشابه واالخـت
املعامري يف العرص الصليبي واأليويب لذا فان كثريا من الباحثني قد نسبوا بعـض 

  . بينام هي كانت أيوبيةنياألبنية للصليبي
كل األعامل التي متت يف اجلهة الغربيـة مـن سـور األقـىص وبخاصـة بـاب 

 )م١١٩٩-١١٨٧(السلسلة او باب السكينة هـي ابنيـه أيوبيـة وانجـزت منـذ 
ن ليس الكثري معروفا عن األعامل الصليبية التـي متـت يف منطقـة املـسجد ولك

 .األقىص والصخرة
األخرى أضيفا يف القرن اخلـامس ، اثنان من املوازين مؤرخان للقرن العارش

القنطرة الشاملية الغربية هي الوحيدة التـي ال تقـع عـىل الزاويـة اليمنـى ، عرش
  .للساحة وذلك الدرج يبدأ من األسفل

يف داخل الساحة تقف األعمدة الثامنية الرخامية التي متثل قبة العروة او قبـة 
 .الريح وهلذا سميت هذه القبة قبة املعراج املثمنة

الغربية قائمة مقابل الباب الغريب القديم لقبة الصخرة وهي مؤرخة  القنطرة
زاويـة  حسب ما هو موجود يف الكتابة التي ختص البناية التي يف ال)م٩٤١(سنة 

  .أي قبة اآلداب)هتواية(اجلنوبية الغربية من الساحة وهي قبة 
ويالحظ ان األعمدة الرخامية تزين الباب ويقف بجانب القنطـرة اجلنوبيـة 

 وحيتوي عىل نمطني بيزنطـي )م١٣٨٨( الذي اقيم )برهان الدين(منرب القايض 
 بمنـرب وصليبي وأقيم من اجل محاية املـصلني مـن املطـر والـذي كـان يعـرف

 كل ما نحاول طرحه حول تلك الوقائع التي تشمل ثالثـة قـرون مـن .الصيف
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زحف صالح الدين اىل القدس نجد ان هـذا العـرص سـمي بالعـرص اهلنـديس 
املعامري يف العرص اإلسالمي ومتثل ذلك بعد معركة حطـني حيـث تـم إجـراء 

ذلـك بعض الرتميامت واإلصالحات يف كل من موقع الصخرة واملسجد وقمة 
العمل املنرب الذي صنع يف حلب بأمر مـن نـور الـدين زنكـي لكـي يوضـع يف 

 .املسجد األقىص بعد حتريرها
التاريخ الذي كان بارزا عىل املنرب ضمن لوحات الفسيفساء تشري اىل صالح 

وبعـد سـنة مـن هـذا التـاريخ نجـد اجـراء بعـض )هجريـة٥٨٣(الدين عـام 
لصخرة من قبل صالح الدين وهذا يربز اإلصالحات يف األعامل اخلشبية داخل ا

 .)هجرية٥٨٥(بتلك الكتابة والتي هي مؤرخة عام 

ــت  ــد أرخ ــراب فق ــابر واملح ــيامت للمن ــض الرتم ــا بع  ٧١٩-٧١٨(ام
 األمـري )م١١٩٩(وهناك كتابة تعود اىل القـرن الثالـث عـرش يف العـام )هجرية

 وهذا مذكور يف )قبة املعراج٠عزالدين حاكم القدس هو الذي بنى القبة الصغرية 
 )م١٢٠٠-١١٩٩هجرية أي ٥٩٧سنة (الكتابة القائمة عىل باب القبة والتاريخ 

وتقع يف اجلهة الشاملية الغربية للمسجد الذي أقيم مكان باب الغنم الذي أقيم من 
حيث قام ببناء األقىص وأروقته حسب تلك )١٢٣٦(قبل امللك املعظم عسى سنة 

 :املسجد حسب التواريخ اآلتيةالكتابات التي تتحدث عن بناء 

 )م١٥٠٩-هجرية ٩١٥()م١٨٤٧-هجرية٧٨٤) (م١٣٤٥-هجرية ٧٤٦(
 .)م١٨١٧-هجرية١٢٣٣(
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 م تم بناء قبة موسى قرب باب السلـسلة وقـام ببنائهـا امللـك ١٢٥٠يف سنة 
 أما املئذنة التي تقع يف ٧٤٦الصالح نجم الدين وكان ذلك التاريخ اهلجري سنة 

م ١٢٩٧-هجريـة ٦٩٧لغربية من منطقة املسجد كان تارخيهـا الزاوية الشاملية ا
م والرواق الغريب بني يف عـرص امللـك النـارص ١٢٧٩أي يف عرص قالوون سنة 

م وهي بـني ١٣٠٧-هجرية ٧٠٧حممد بن قالوون أما الزاوية الشاملية فتارخيها 
م حـسب الكتابـات ١٣١٣-هجرية ٧١٣باب املغاربة وباب السلسلة فتارخيها 

 . التي وجدت يف تلك املواقعةاملثري
اقيمت املئذنة التي تقع يف الزاوية الشاملية الرشقية بواسطة ارشف بن حسني سنة 

 ومـن )افكـاد( بباب العتم وباب حطـة يف عـرص امللـك )م١٣٦٧-هجرية ٧٦٩(
دراسة النمط األروقة الشاملية نجدها أقدم من األروقة القائمة يف اجلهة الغربية بامئة 

-هجريـة ٧٣٧(عند باب سوق القطانني توجد كتابـة مؤرخـة سـنة  اماومخسني ع
 .)م١٢٠٣-هجرية ٦٠٠عام ( تدعى بوابة النذر ومؤرخة )م١٣٣٦

بني باب احلديد يف عهد عرجون الكاميل وتوجد هناك أربـع مـاذن إحـداها 
حتمل مئذنة اسم امللك االرشف ويف الشامل الرشقي تعود اىل قالوون الثالثة التي 

يف سنة .اوية الشاملية الغربية عند باب السلسلة اما الرابعة فتقع يف اجلنوبيف الز
 أمر حممد بن قالوون باجراء اصالحات يف قبة الصخرة وكحدث مهـم ١٣٢٧

 هجرية ويف نفس التاريخ تم ٧٢٨مسجل عىل األنامط اخلشبية التي متت بتاريخ 
 )م١٣٢٠-هجرية٧٢٠(اقامة نبع الكأس الذي يقع شامل األقىص وقد أرخ عام 

 ذلـك النبـع اجلميـل .وهو يعترب اخر نمط اضيف يف موقع املـسجد والـصخرة
 اجلناح اجلنويب .واقيم يف عرص امللك االرشف) ١٤٤٥(يسمى قايتباي وتارخيه 
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 اقيمت الساحة يف وقـت متـاخر عـن التـي كانـت قائمـة يف .الغريب مع الدرج
م فقد تم تلبيس ١٥٢٠  يف سنة)م١٤٧٢-هجرية ٨٧٧(اجلوانب وهي مؤرخة 

التيجان واملمرات املظللة واألقواس وتقع يف اجلزء اخلارجي من قبـة الـصخرة 
أيـضا تلـك الـشبابيك املزججـة ، ألبست بالرخام يف عـرص الـسلطان سـليامن
-هجريـة ٩٣٥وهي نحمل تاريخ ، واخلاصة بالصخرة اقيمت يف نفس العرص

 بالط القاشاين يف قبـة م عىل١٥٦١- هجرية٩٦٩ م أيضا وجدنا تاريخ ١٥٢٧
السلسلة مع اسم السلطان سليامن بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد وقبـل 
موت السلطان سليامن بسنة تم فتح األبواب اجلديدة لقبة الصخرة وكان ذلك يف 

والرتميامت املهمة متـت يف الفـرتات املتـأخرة يف )م١٥٦٤-هجرية ٩٧٢(العام 
سقف واألقواس املسقوفة يف قبة الصخرة وكانت  فقد شملت ال)م١٥٦٤(العام 

 )م١٧٧٦- هجرية ١١٩٠(حينذاك حدثا هاما وتارحييا حيث تم ذلك يف العام 
واسـتمرت اإلصـالحات ، ثم منرب الصيف الذي تم يف القـرن الـسادس عـرش

 . م يف عهد السلطان حممد١٨٣٠وظهرت يف العام 
بنـاء اجلـدار الـرشقي م بأمر من الـسلطان عبـد العزيـز تـم ١٨٧٣ويف عام 

 م اال ان بعض األبنية الغربية سقطت وهي حتتاج اىل ١٨٨١للمسجد حتى عام 
  .بعض اإلصالحات يف يومنا هذا

وهبذا نكون قدمنا مجيع التفاصيل اخلاصة ببناء الصخرة وهندستها وعامراهتا 
 .ومعلوماهتا التارخيية

���� 
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  :قال اخلليفة معاوية بن أيب سفيان يف تعريف للتاريخ

والعلوم بصفتها العامة واخلاصة تشحذ ملكة ، التاريخ يشحذ ملكة الذاكرة(
 )واللغة تشحذ امللكات مجيعا، التعليم

أما عبد امللك فقد قال ، لامء نظرية الرتويض العقيلومن هذا النص اقتبس الع
 أن -:وقـال يف احلـضارة، الثقافة بأوسع مفاهيمها أوهلا املهـد وآخرهـا اللحـد

تعيش يف حضن الطبيعة التي حتيط باإلنسان وهي األرض وما عليها ويف جوفها 
 .من مجاد ونبات وحيوان

حلمتها ، ميس جامعة حمكمةالفنان األموي تعامل مع الطبيعة ألهنا ختضع لنوا
الفنـان قـدم لنـا نمـط الزخرفـة ، وهذا توفر بعقيدة األمة، الدقة وقمتها النظام

ألنه ناموس طبيعي يف هذا ، واعتمد قاعدة التكيف، واللوحة من خالل الطبيعة
ومل يقدم لنـا يف أنامطـه املخلوقـات احليـة التـي ، الوجود وهو سنة اهللا يف خلقه

وهذا يتضح من قاعدة التكيف حيث القاعدة هلا ،  العصورقدمتها احلضارة عرب
 املفهوم األول خيص األحياء ويعرفه بالنص اآليت احلي الذي يكيف -:مفهومان

 .نفسه يكون من نصيبه البقاء
  .أما املفهوم الثاين فيعرفه بأن الذي يعجز عن التكيف فيكون نصيبه االنقراض
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والـذي اعتربهـا تكيـف البقـاء هلذا قدم لنا قاعـدة تكيـف مـع النبـات 
 املفهـوم - :وهذا عرفه بالتغري وهذا التغري قدمـه لنـا بمفهـومني، لإلصالح

 .الفردي واملفهوم الطبيعي
لذا يمكننا القول بأن العلم قوة به يستنري هبا العقل عىل املعرفـة املعرفـة تبـدأ 

وهذا برز ، باملعرفة النفسية ألن معرفة النفس رضورية لتكيفها بمقتىض الطبيعة
حيث نجد أن هدفه كـان ابـراز ، يف األعامل الفنية يف عدة مواقع حضارية أموية

ألن كال من االسـتقراء واالسـتنتاج يمكـن أن ، فهم حقيقي خيتلف عن املنطق
هلذا فقد بلغت احلياة الفكرية يف زمـن األمـويني املـستوى ، يطبقا بصورة فردية

ي كان من شأنه أن يـنهض باحلركـة الرفيع حيث نجد أهنا واجهت عرصها الذ
وهـذا ) ديوان اخلاتم (هلذا نجد ان معاوية قد أنشأ ديوان سامه ، الفكرية املبدعة

الديوان كانت مهمته استخراج نسخة من كل وثيقة رسمية قبل أن ختتم وترسل 
واستمر هذا الديوان يف عهد عبد امللك الـذي أصـبح يف عهـده دار ، يف سبيلها

 . بأنواع الوثائقالديوان حافلة
الكثري من العلامء الذين كتبوا عن أنـامط الـصخرة قـالوا ان اإلبـداع الفنـي 
، العريب قام عىل اجلاملية اللفظية وهذا غري ظاهر وبارز يف فسيفساء قبة الـصخرة

ان هذه الزخارف أسهمت يف اغناء الرتاث واملمتلكات الثقافية وتزين األماكن 
 .قيدهتااهلامة يف تاريخ األمة وع

ومن هذه املدرسة خترج أولئك املهرة الـذين قـدموا ، كانت الزخرفة مدرسة
وثقافيـة ، ثمرة مواهب وعبقريات ومهارات يدوية وخربات مهنية وأذواق فنية
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ورضورات اقتـصادية ومنهـا عرفنـا مـستلزمات ، ومتطلبات اجتامعيـة، مجالية
جيع الفنـانني والـصناع اإلبداع أسهام جـديا يف تـش وهذا التعرف وهذا، احلياة

  . والتجدد واالخرتاعراملبدعني يف خمتلف ميادين اإلبداع واالبتكا
انه من اخلطأ أن ننظر اىل هذه اللوحات من موقع النمط اليونـاين والرومـاين 

وال يوجـد مـا ، حيث عرفوا هذا الفن أنه صاحب األصالة اجلاملية، النشأة فقط
رة هـو صـاحب نمـوذج اإلغـالق الـذي يف وفنان قبة الصخ، يوازيه أو جيانسه

وحـني نطبـق هـذا ، ميزاته املساحات املختلفة أكثر استعدادا لتكوين الوحدات
الفنان ومن خالل التغري  لكن، املنهاج عىل إدراك فان من املمكن فهمه باإلشارة

بني اللوحات والرسومات وبني تلك املسافات املغلقة يتمكن بواسطة الوصـل 
و ، ه املساحة حيث شكلت له طرفني من أطراف املساحة املغلقـةبني هنايات هذ

وكـام قلنـا ، هذا منحه التحكم من الوصول الكامل أو عـدم الوصـول الكامـل
كانت جنة الفنان مؤلفة ومركبة من فصيلة النبات الذي قدمه لنا الفنـان كوليـد 

 .ه املتعددةجديد والداللة عىل هذا الوليد الفروع الصغرية التي برزت يف رسومات
نجد األمهية يف هذه الرسومات يف الفروع التي ثبتها عىل شكل زمـربك مـن 

 .كل اجلوانب هلا مركز وهو الساق الذي بدوره محل ساقا ثانيا
ويظهر عىل هذه الفروع أهنا حتمل شحنة من الفواكه والزهور ونجد يف القمة 

ا الفنان باللون الزهري العليا من هذه األقواس أن اإلطارات العليا قد قدمها لن
وكـام يبـدو أن فناننـا اسـتنبطه ، الذي مل يظهر يف رسومات احلضارة وزخارفها

وقدمه ليكون القاعدة إلطارات اللوحات العديدة وجعله قاسام مشرتكا بني كل 
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  ونحن نقول أنـه؟لكن ملاذا هذا التنويع بني األنامط، من اللون الذهبي والفيض
 هذا املوقع لتكون هدية غري حمـددة العـدد وختتلـف عـن كام أراد أن يقدمها اىل

غريها من خالل ظهورها الذي قدمه الفنان كنوع من الزهور ذات الطول الكبري 
وجعل إطار هذه اللوحة باللون الزهـري وقـدم األرضـية ، واملزخرفة باجلوهر

هنا أل، باللون الزهري ونستطيع من خالل هذه األنامط القول أهنا نادرة الوجود
ألفت وركبت لتكون فصال من فـصول التـاريخ العـريب الـذي نـسميه تـاريخ 

 .وكام قلنا أن للفن تاريخ وللزخرفة أيضا تاريخ، الزخرفة
، مجيع الرسومات التي سنتحدث عنها قدمها الفنـان وكأهنـا والدة تناسـلية

ولكن سأرشح هذه الرسومات حسب موقعها وخصائصها ويمكن أن نـسمي 
 .بالرصخة الفنيةهذا االنجاز 

شكلت هذه الرسومات لنا قاعدة معرض تكون عنرصه مـن النبـات وقـدم 
الفنان يف هذه الرسومات كال من األوعيـة والـسيقان بـشكل نـادر ومـستطلع 
وأظهرها كأنامط نباتية منتفخة وهذا مل نجده يف زخارف احلضارة وقد زخرفهـا 

الفتحة هلا عالمة . وفتحهلكن باللوحة قدم منفذا، وبالذهب، باجلوهر وفصوصه
 .عبارة عن خاتم صغري من أم اللؤلؤ

، االسرتسال يف رشح هذه اللوحات التي هي بمثابة سجل تارخيي فني فقـط
والفن قدمه من خالل ذلك التنويع الذي فرضه عىل ، وقدم الفنان التاريخ كنمط

عة اجلاملية بل األنامط وصلتها بقدرة اخلالق املبدع ومل يستوح هذا الفنان من الطبي
 .من طبيعة اخلالق الذي أحسن كل يشء خلقه
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ظهرت هذه العنارص يف اللوحة وكأهنا غري متداخلة بـل قـدمها عـىل شـكل 
ومن واقع هذا اخلروج وفر لنا ، نبات خيرج بالنمو من بعضه البعض اىل اخلارج

 ؟ولكن كيف مرر هذا اخلروج، شكل ساق مركزي
 اجلوهرية واألطواق وتوجها من اجلهة العليا نجد أنه مرره من خالل اخلواتم

يف إطار متنوع تفاوت امتداده بني العلو واالنخفاض وهنا جعل إطـار اللوحـة 
 .باللون الزهري

أعادتنا قطوف النخل رسوماهتا وزخرفتها اىل الكالسيكية التي مل نشاهد فيها 
ذا ان هـ، انه فعال قـدم صـناعة ولكـن ليـست صـناعة النحـت، تلك األصالة

الفنان نـال مـن خـالل هـذا ، النموذج يمكن أن نسميه مثاال عمليا عىل الرسم
الفنـان ، النموذج مرتبة علمية عىل هذا االبداع الذي هو صفة فنان قبة الصخرة
وقـد ، الذي قدم لنا كال من اخليال والظل بكل من اللـونني األخـرض واألزرق

واحـد بـل مـن كـل أخرج القطوف عن الساق وهذا اخلروج ليس من جانـب 
لكن هذا ، النخلتان اللتان أخرجهام ظهرتا وكأهنام تتجهان اىل اخلارج، اجلوانب

اخلروج منحنا كمشاهدين هلذه اللوحة أسلوب الغالف وهو بمضمونه تبوأ قمة 
الفنـان أمجـل  شمل هذا الغالف واحتـوى كـل البقايـا وقـدم، اجلامليات الفنية

 .ظهرت معلقة عىل الساق املركزيقطوف العنب والرمان وفواكه أخرى و
أظهر يف بعض األحيان قاعدة النمط وكأهنا سجينة لعنرص النبات مثل ورق 

يف أماكن أخرى تم زخرفة اجلذوع التي أظهرهـا بـشكل خمروطـي ، اخلرشوف
نالحظ مصطلح اعتيادي ، وقدمها باجلوهر واللؤلؤ وهذا يظهر يف اجلزء العلوي
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قدمـه لنـا ، لكن ملاذا هذا املؤثر؟  كي يمنحها املؤثرقدمه لنا الفنان بني اللوحات
باعثا حـضاريا مـن خـالل  من خالل وردة صغرية فصلت بني نخلتني وقدم لنا

لكـن الفنـان قدمـه لنـا مـن ، هذا الباعث تكون من بصلة النبات، إطار زهري
 .خالل التكرار

ستخدام وكام قلنا فان ا، وزخرفه باجلوهر، ولكن أظهره باللوحة بشكل منثن
كانـت .بصلة النبات كنموذج قدمه الفنان كي يغطي هناية النقطة مـن الزخرفـة

ونجده غطاها من خالل اإلطار باللون الزهـري ، هذه النهاية مزخرفة باجلوهر
ومن ثم النقطة التي تظهر يف الطرف اآلخر قدمـه ، الذي اسرتجعه هبذه اللوحة

النبات لكنه استخدم الشكل من خالل الصنوبر والنخل ومل يستخدم هنا بصل 
 .املخروطي الذي ساوى به بني الطرفني من حيث الرسمة اهلندسية

 ؟لكن ملاذا قدم كال من الصنوبر والنخل بذلك الشكل املخروطي
أقول قدمها عوضا عن السطح الذي قدمه يف لوحات أخرى كإطار بـاللون 

هلذا قـدم لنـا هـذا ،  الفضاءألنه يف هذا الطرف كان حيتاج الظل ال إىل، الزهري
 .النمط ليظلل هذه الروائع

يدل هذا التنويع والتغري عىل ما وصـل اليـه الفنـان مـن اإلبـداع يف جتـانس 
لكن هذا التنوع تم ، حيث نوع بني النمط والنمط اآلخر، الرسامت وموضوعاهتا

ال بالشكل بل باملكان والواقعية التي رمز اليها من خالل التنوع الذي فرضه عىل 
 .اإلطار حتى ال يقال أنه نقل او قلد

قدم هذا التنويع باللونني الزرق واألخرض واإلطار املحيط منحه الذهب وهذا 
يف ، الذهب كان أشبه باخليط لكن اخليط من خالل الزخرفة ظهر لنا كخيط يف ابرة
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موقع آخر قدمه بثالثة فصوص من الفضة وهذا ما نجده يف الزهرة التي قـدمها 
 . ومن التنويع قدم النقطة فضية وزخرفها بأم اللؤلؤ، زوغ الفجرعىل شكل ب

قالت العقيدة ان الكون ال يوجد مصادفة وال يوجد عىل باطـل وال بـشكل 
ويف هذا اجلو املشبع باحلق يريب اإلسالم النفس البرشية ، وكذلك اإلنسان، عبثي

،  احلياةفيعمق يف شعورها اإلحساس باحلق حتى يصبح هو العقيدة ويصبح هو
الكون ذاته يوم خلقه اهللا باحلق   احلق أذن يف بنية:من خالل لوحاته قال لنا الفنان

 .فامتزج احلق يف كيانه وهلذا لن أعمل مع الباطل والضالل
لوحات قبة الصخرة فيها البناء العميق ذو املعاين التـي هـي الفكـرة االميـة 

 اللوائح بـل التوقيـع عـىل وهي عبارة عن التوقيع الذي هو ليس عىل الورق أو
ألن أنامطها من أساس العقيدة التي نشأت ، احلس البرشي من أجل أن يتنبه إليها

أرض فلسطني وقدسها وبيتها املقدس يأكدوا لألمة عىل أنه ال يشء ، احلياة عليها
وكل يشء قائم عىل أريض وعىل قدسيتي ، حيدث باطال وال يشء حيدث اعتباطا

 .التزامي قائم باحلقوعىل انتامئي وعىل 
اعتمد فنان قبة الصخرة من خالل زخارفه التي نقرأهـا عـىل الذهنيـة التـي 
هنايتها التفكري وهو خالف فنان احلضارة حيث قدم لنا املعرفة يف ذاهتا بال غايـة 
وقال لنا املعرفة التي مل تؤد اىل يشء فإهنا ال تؤد إىل غايـة احليـاة فنـان احلـضارة 

عامل مع احلقائق املوجودة بـالكون ألن احلقـائق ليـست موجـودة اليونانية مل يت
ألنه مل يكن يؤمن هبا هلذا مل يتفاعل ، أي إنسان احلضارة، بالنسبة إىل اإلنسان ذاته

 .معها مما أرسى أنامطه بواقعية األرض لذلك مل يصل إىل املعرفة الذهنية
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دارس القانونية حاول العقل الروماين أن يشطح يف الكون من خالل تلك امل
أن الكـون  والفلسفية التي سعى اليونان لتطويرها عمن سبقوهم لكنهم زعموا

من ، وأن هذه الظواهر حتدث مصادفة والكون ال قاعدة له أو ناموس، بال خالق
هذا الواقع ال يمكـن ملزخـرف قبـة الـصخرة أن يقتـبس أو يقـدم أنامطـا فنيـة 

 . خالل هذه الوقائع الفلسفية املحضةاستخدمها الفنان اليوناين والروماين من
لكن الفنان البيزنطي من خالل لوحاته وأنامطه الفنية يقول ان وجود اخلالق 

وأن وجود اإلنسان ، تكون احلياة بدوهنا مستحيلة، تدل عليه تنظيامت ال هناية هلا
 .عىل ظهر األرض واملظاهر الفاخرة لذكائه جزء من برنامج ينفذه بارئ الكون

، نان قبة الصخرة قدم املنهج الكامل للتأمل اإلسالمي يف ملكـوت اهللالكن ف
وهذا هو التوجه الذي يوجه العقل يف أول مهمة من مهامـه تـدبر آيـات اهللا يف 

حاولـت .تبدأ لوحاتنا يف الصخرة بالتفكري وتنتهي بانجاز هـذا العمـل، الكون
رض بالـسامء منهجية املزخرف ان تـصل اىل الغايـة القـصوى التـي توصـل األ

عرفنا من النصوص املكتوبة يف قبة الصخرة ، وتصل البرش باهللا، والدنيا باآلخرة
أن عظمة املنهج اإلهلي يف تربية العقل البرشي الذي يتمثل بأنه سبحانه خلق كل 

مل يقـدم فنـان قبـة الـصخرة ، يشء باحلق وجعله منهجا إلقامة احلـق يف احليـاة
ألخرى من خالل الرسومات والزخارف لكنه ملاذا الرشائع كام قدمتها األديان ا

  ؟مل يقدم هذه الرشائع
نحن نقول ألن الترشيع منزل من عند اهللا ولكن القائمني به هم من البرش واعني 

من ، ولن يطبقوه عىل وضعه الصحيح، واال فلن يطبقوه عىل متامه، حلكمة الترشيع
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وهلذا مل يقدم فناننـا عـىل تقـديم ، ةهنا نعرف أن األمانة بالنص هي االلتزام بالعقيد
فقدم لنا األرض واملاء والسامء ، اللوحة اال من خالل طبيعة األرض وطبيعة الكون

وقدم لنا األرض بام تنبت من نبات وثامر وأشجار ومجيعها مل يقدمها بغري ، واألفالك
 .بل قدمها ضمن الواقع الذي تعيش به هذه النباتات، صفتها

ت الزخرفية يف قبة الصخرة وتكرارها عىل وترية واحدة انام ان غنى املوضوعا
حيث أن العني هلذه الزخارف والعقل الرشقي عقل مبدع وان ، هي وترية رشقية
واهنا أبسط دراسة موجزة للفن اإلسالمي ،  مولعني بالزخارفالصناع الرشقيني

 الفرعية التي كافية ألن تظهر ان صناعة الزخرفة تبوأت املكان األعىل بني الفنون
كثري من مؤرخي الفن هيملون دراسة الفن اإلسالمي  .أنتجتها العبقرية اإلسالمية

واألسس الفكرية التي صاغها ، لعدم فهمهم مجاليته وعدم إدراكهم معايريه الفنية
الفنان من خالل لوحاته ومل يفهموا لغة التعبري به وهذا ما نجده مع أولئك الذين 

 حيـث نجـدهم ، الصخرة من هؤالء املؤرخني يف عامل الفنحللوا فسيفساء قبة 
اعتمدوا يف تقويم آثار هذه الفسيفساء عىل معايري غربية وهذا التقويم غريب يف 

وهذا كله عائـد اىل تـأثرهم ، التشخيص فهمه اىل قاعدة حماكاة الطبيعة أو قاعدة
 .ي فن آخربالفن اليوناين والروماين الذي اختذوه كمعيار وحيد يف تقويم أ

ال يمكننا اعتامد مصادرهم لتكون دليال عىل املعلومة ألسـباب عديـدة منهـا 
يف هذه احلالة هم ، اعتامدهم يف تقويم الزخارف وموضوعاهتا عىل معيار املشاهبة

جتاهلوا املفهوم اجلاميل الذي عرب عنه ومل هيتمـوا بتلـك الفلـسفة اجلامليـة التـي 
 .ط اخلالق وقدرتهخصها باملوضوع الذي ميزه بأنام
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اللوحة يف مقدمتها كانت عبارة عن مقدمة نخلة ويف مواقع أخرى أبرز هـذا 
لكن ، وبرزت هذه االستقامة بصيالت النبات، النمط من خالل شكل مستقيم

هذا اإلبداع وهذه املداخلة بني كل ملم وملم آخر نجد هبا كـل مـا هـو جديـد 
 .ات بشكل الطوقمتثل هذا اإلبداع بتقديم بصل النب، وبديع

حيث يظهر أمامنا من خالل الصور التي التقطت لتلك اللوحات يف الفرتات 
 .السابقة لألجزاء غري متناسقة بني أقسامها العليا
 ؟لكن ملاذا مل يظهر عدم التناسق والتعادل هذا
انـه ، لكن كيف تم هذا التتويج، نقول ان املزخرف استخدم أسلوب التتويج

ليا الذي تم عن طريق ربط الصلة بني البواعث املزخرفة وتلك تتويج األنامط الع
 :التي ختص البناء بأسلوب معامري يمكن أن نسأل سؤاال هاما وهو

 ؟ملاذا مل يتم التناسب والتعادل
وهذه ، ونحن نقول أنه تم ألن املسافة كبرية من جهة وطويلة من جهة أخرى

اح بروز عدم التناسب والتعادل وهذا ما أت، األنامط حممولة عىل دعامات ضعيفة
 .من خالل وجود املؤثر الذي حيتاجه املشاهد هلذه الزخارف

عرفنا من واقع التحليل أنـه عنـدما نـشاهد هـذه األنـامط والزخـارف مـن 
األسفل نعرف مدى املهارة وما مدى اإلحساس الفني هلـؤالء الـذين صـمموا 

فنان بشكل نبات صـاعد هذه اللوحات نجد يف إحدى البواعث والتي قدمها ال
عىل ساق مغطاة بأوراق الشجر ونرش األنامط عىل اجلهة اليمنى لكن هذا النـرش 

هذه اجلهة ألنه مل يكن هناك متسع بني جدار الواجهـة التـي هـي وسـطية  تم يف
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لكن اذا حاولنا مقارنة هذه األنامط اإلسالمية مع أنامط حضارية أخرى ، السطح
 سوريا يف القرن الـسادس املـيالدي واملعـروف أن نجد أن هذا النمط منترش يف

لكـن جـزء كبـريا مـن هـذه ، الفنان الذي زخرف قبة الصخرة هو فنان سوري
لكن وجدنا أن هناك ، يف فينا) لوحة مراكو( الزخارف والرسومات قد نقلت اىل

 .تأليفا مركبا من األنامط البيزنطية املتقدمة
اإلسـالمية مـع تلـك الرسـومات وجدنا من خالل مقارنة هذه الرسومات 

البيزنطية التقارب بني الزخارف أي البيزنطية واإلسـالمية قـائم فقـط بـأوراق 
األوراق هي األوراق ذاهتا يف كل  الشجر وهذا التعبري ال يمكن اعتباره نقال ألن

انام بخصوص األغصان فلن نجد اهنا انترشت يف الرسومات البيزنطية ، العصور
ة اال بعد ان تم نـرشها يف قبـة الـصخرة يف القـرن الـسابع أو رسومات احلضار

قدمها الفنان بأسلوب بسيط ومن خالل شـكل يتناسـب مـع ، والثامن ميالدي
  . التي عادت للظهور مرة ثانية يف القرن احلادي عرش والثاين عرشطهذه األنام

ة  اجلاملياألوىل، من خالل الرسومات التي تكلمنا عنها كانت تتمتع بصفتني
املتقنة والثانية فهي االتزان الذي ظهر يف اللوحات وكأهنا جمموعة متوازنة ألهنا 
مجيعها متثل عنرص النبات وقدمها الفنان من موقع املحمول عىل صحن وكانـت 

 .هذه اللوحات قائمة عىل الدعامت التي تم رشحها
 كانت هذه الزخارف متثل شكال من أشكال الطبيعة احلقيقية وأصبحت متثل

حيث تم تأليف وتركيب هذه املرحلة عرب لوحـات ، مرحلة من مراحل الطبيعة
  .فسيفساء عىل الدعامت الداخلية لقبة الصخرة
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هـذه ، من خالل اللوحة التي تنفرد بـرشح مركباهتـا ووصـفها وتوضـيحها
بعـد ، اللوحة ليس هلا صلة بام قدمنا ورشحنا ألهنا حتل حسب تسلسل األنـامط

ت القصب قدمها الفنـان بأسـلوب جديـد حيـث أظهرهـا ذلك الدغل من نبا
بحجم صغري بدال من أن يقدمها عىل شكل جذور يف األرض نجـده يقـدم لنـا 
الساق وكأنه نتيجة تناسل نباتية صادرة من صحن كبري والوعاء ونعني الصحن 

 .قدمه بشكل مفتوح األرضية من خالل ورق اخلرشوف
نا الساق باللون األخرض وقدمه وهو نجد الفنان من خالل اللوحة قد قدم ل

وإننا نؤكد ان ، والتي هي جزء من ذلك النمو يف األشجار، حيمل فواكها وأوراقا
ألن الزينة التـي ، من يشاهد هذه اللوحة جيد ان الزخرفة ذاهتا التي تقدم الرشح

تظهر يف األجزاء العليا قدمها الفنان يف هذا اجلزء حتى يعوض عن ذاك الـضيق 
  .نطقة املجاورة بسبب دعامت السطحيف امل

اللون اخلرض هو ذاك اللون السائد والشائع يف مجيع اللوحـات وهـذا ان 
جاز لنا أن نمنحه لقبا لقلنا أن النغمة التي يمكن متيزها من خالل تلك الزينة 
والزخرفة وهبذا اجلزء مل يزخرف الفنان أي زينة بكل من اجلوهر أو الذهب 

 .او اللؤلؤ
وهذه املقدمـة ، أليف هذه اللوحة ومن ثم تركيبها عىل مقدمة ليشء مايدل ت

هي اإلخالص والصفاء وهذا ان دل عىل يشء مـن احلـرية والقلـق اىل أولئـك 
الذين قرءوا أنامط الفسيفساء يف احلضارة ألن مقارنتهم كانت مستمدة فقط من 

 .التصور ال من الواقع
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ه اللوحة يأيت بعد األشجار البديعة هذا اإلخالص والصفاء قدمها الفنان هبذ
 .والباهرة والتي رشحناها سابقا

 ؟لكنني أقول أنه من الصعوبة أن نحدد اإلطار اخلارجي هلذه املجموعة لكن ملاذا
بـل انـه ، ألن هذه اجلامليات التي قدمها الفنان ال من خـالل الفـصل بينهـا

كـان اإلتقـان ، أوصل بينها حتى أصبحت تظهر وكأهنا لوحة واحدة متجانـسة
 ألنه مل يقدم الفنان مواقف وزخارف غري متجانسة بـل نجـده ، يفوق الوصف

قدم اإلتقان واإلخالص والصفاء التي هي صـفة مـن صـفات اجلـامل يف هـذه 
 . وأنامط رومانية وبيزنطيةطاللوحات حيث قدم مقارنة بني هذه األنام

رب تراثا إنسانيا خالدا شهد الواقع اإلسالمي جهدا ضخام يف ميدان الفقه ويعت
وبقي الكثري من هذا الفقه حيا اىل هذه اللحظة رائعا بعمق ما فيه من اسـتدالل 

انطلق لكي يكون هدى للتوجيه اإلهلي تدبر اآليات وتعلمها ، الفكر اإلسالمي
 . والتفكريوالنهي عن اخلوض فيها بغري عدهتا الواجبة هلا من العلم والتبيني

 تسري اليه بحيث تنطبق عليها القاعـدة التـرشيعية انطباقـا وهلذا فان احلياة ال
دائام هناك مئات من احلاالت للقاعدة الواحدة وما مل يكن اإلنـسان فامهـا ، آليا

للحكمة الكامنة وراء الترشيع فان مزخرف ومزين قبة الصخرة يكون بمفهومه 
 التـرشيعات يف ألنه قدم الرتابط بني، مل خيرج عن هذه احلكمة التي هي الترشيع

جمموعها وطبق تلك احلاالت املختلفة مع واقع الـربط بـالنص الـرشعي وهـو 
 .الفهم الواقعي حلياتنا مضمون نعرفه نحن البرش من خالل
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 ؟هل مصمم قبة الصخرة أيقظ خالل عمله العقل البرشي كي يتدبر احلكمة
ن ألنـه بـدو، نحن نقول نعم حيث تعامل مع العقل بمنطق الفهم والـوعي

لكن األرض املقدسة هـي ، الفهم والوعي فلن نستطيع التطبيق ملنهجية الترشيع
ألن احلكمة تقول تدبر ثم فكر ، املوقع الذي فكر به هذا الفنان من خالل احلكمة

لكن كل هذه األفكار حتتاج ، ثم استخدم العقل للفهم بعد هذا التطبيق والتنفيذ
ىل غاية تسري نحوها وليست يف ذاهتـا اىل مصدر تستقي منه وكامل نستمد منه وا

 :ألهنا كلها أجزاء من الكون وهلذا التزم بالقاعدة التي تقول
 ؟كيف تكون غاية الكون والوجود

القدس يف مفهوم الرتاث والعقيدة القيمة العليا ذاهتا الغاية القصوى التي 
التف البـرش حـول القـدس ، اجتمع عليها الناس عىل مر العصور واألجيال

، من واقعها اهتز ضمري األمة ليس مرة واحدة بل مرات، هنا القيمة اخلالدةأل
نظـرت اليـه وجدتـه  وألن القدس نظرة من نظرات الكون العظيم الذي ان

وهلذا كانت الصخرة واملسجد آية من آيات الفن ، متكامال ليتمم بعضه بعضا
اشـدين حيث أصبحت مكان جتمع للمسلمني يف عرص اخللفاء الر، املعامري

 .والعصور املتعاقبة
من جانب آخر فان الترشيعات املتعلقة بأمور متغرية يف احلياة مل يتعامل معها 
فنان الصخرة ألنه عرف من احلضارة ومن األمر اإلهلي أن عبـادة الفـرد نفـسه 
غرور وأنانية وعبادته لغريه خضوع وذل وعبادة األمة لنفـسها واختاذهـا ذاهتـا 

 .هو بمثابة أنانية مجاعية ،غاية قوميتها هدفا
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وجدنا من خالل األعامل الفنية اإلسالمية أن الفنان تعامل مع الطاقة العقلية 
التي من خالهلا نظر يف سنة اهللا يف األرض وأحوال األمم والشعوب عىل مـدار 
التاريخ وهذا الفن وجه العقل البرشي اىل استخالص الطاقـة املاديـة وتـذليلها 

 .خلدمة اإلنسان
، ن فنان قبة الصخرة مل يكن عىل عجلة من أمره يف استخالص نتائج زخرفتها

ألنه عمل يف السنن التي ال تتبدل ان اعامر األفراد ليست هي املقيـاس واجلولـة 
 .العارضة بنظره ليست هي اجلولة األخرية

كان الفنان من خالل أنامطه احلضارية يف العرص اليوناين والروماين عبارة عن 
 اإلنـسان ةبيسة تندفع من خالل الترصف كحدث كبري يف سـيكولوجيشحنة ح

هـذا ، بواسطة التغريات بالسيطرة عىل النفس أحيانا ثم يفقـدها أحيانـا أخـرى
الفنان قدم البرش وهم يتصارعون عىل اآلهلة كي حيصلوا عىل املعرفة هلذا لن نجد 

 أي عالقة بني بني تلك اللوحات والرسومات العديدة والكثري هلذه احلضارات
 .العقل والروح

وحرفته الشهوات اىل حيث ال يملـك ، ترك فنان احلضارة لشهواته استعباده
وهلـذا نحـس ، لنفسه القيادة وضبطها أحيانا وهذهبا ونظفهـا ولكنـه مل يكتبهـا

بجامهلا ونعرتف بنظامها ودقتها يف التعبري عن احلدث دون أن نلتزم بمـضموهنا 
 .يف األداء ال جمرد األداءاألسطوري ألهنا إحسان 

ومن أجل ذلك ، أما فنان الصخرة قال لنا ان الفن ليس رضورة وإنام هو مجال
مع الكائن البرشي أو حتى احليواين يف قبة الصخرة الن الكبت مناف  يتعامل مل
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حيث ان فكرته ومنهجه يف أخذ الكائن البرشي بجميع ، لفكرته ومنهجه باحلياة
فكرته ومنهجه ،  واستغالهلا كلها لتحقيق أهداف احلياةخصائصه ومجيع طاقاته

ألسنا نـشاهد ، هي احرتام كل طاقة مادامت تؤدي مهمتها التي فطرها اهللا عليها
يف الطبيعة التي نعيش يف أحضاهنا نوعا من املوجودات النباتية التـي قـدمها لنـا 

واملـوت قدم النبات والشجر وكأنه يمر بدورات من احليـاة ، مزخرف الصخرة
وكان يريد شيئا يعرب به عن القاعدة التي أنكرها إنسان احلضارة والتي تقول ملاذا 

وهل يف نظام الكـون مـا يمنـع ، ال تكون لإلنسان دورة حياة أخرى بعد املوت
 .ذلك ما دام لذلك أمثال وأشباه مثل النبات

 التعريف ان إبداع الفنانني املسلمني من خالل تقديم روائعهم الفنية أسهم يف
، باحلضارة العربية اإلسالمية وإشعاعها يف خمتلف األقطار عرب العصور التارخيية

وقد حتدث كثري من مؤرخي الفن عن تأثري الفن العـريب اإلسـالمي يف الفنـون 
األوروبية وميز عدد من الباحثني تاريخ الفن العريب اإلسالمي وتطوره من مرحلة 

وامتدت هذه املرحلة من ، مشق وتطوره يف بغدادنشوء الفن العريب يف املدينة ود
اما مرحلة االزدهار فقد متت يف كل من بغداد ، حتى القرن التاسع القرن السابع

 .والقاهرة وقرطبة من القرن العارش حتى القرن الثالث عرش للميالد
وتبع هذه مرحلة الغزو الصليبي والترتي واملغويل واالسباين عىل املرشق العريب 

 .ندلس والتي امتدت من القرن الثالث عرش حتى القرن اخلامس عرشواأل
مرحلة الفن يف عرص اخلالفة العثامنية والتـي يف حينهـا انتـرش هـذا الفـن يف 
أفريقيا ورشق آسيا لتمتد هذه املرحلة من القـرن الـسادس عـرش حتـى القـرن 

 . هباالتاسع عرش حيث بدأنا نتأثر بالفنون األوروبية عوضا عام كنا نؤثر
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متيزت أنامط الزخرفة يف الصخرة واملسجد بوحدة الروح الفنية ومجعت مـن 
ومنهــا عرفنــا  خــالل املــؤثرات بــني األقطــار اإلســالمية رغــم التباعــد بينهــا

 مطابقـة ناالستمرارية بالوحدة الفنية مع توايل األزمان وتعاقب األجيـال وعـ
رفة الـصخرة عرفنـا أن ومن خالل زخ احلدود السياسية عرب العصور التارخيية

 .الفن كاللغة كائن حي يتميز بالتطور والنمو والتفاعل
يتطلب اإلبداع الفني االستقرار واالزدهار ومن خالل لوحاهتم نعرفهم كام 

ان التجديد ، عرفناهم عباقرة موهوبني محلوا شعلة اإلبداع واالبتكار والتجديد
غنـاء الـرتاث احلـضاري الذي ظهر يف العرص العبـايس والفـاطمي أسـهم يف ا

 .واملكتبات الثقافية

 
انه يكمن يف اللغة العربية التي هي لغة احلوار احلضاري يف كـل األقطـار 

كالفن اإلسالمي الذي كان لغة اإلبـداع الفنـي يف كـل ، العربية واإلسالمية
 والعـامرة وشمل هذا اإلبداع كـل فنـون بنـاء وتنظـيم املـدن، هذه األقطار

والنحت والرسم والتصوير والفسيفساء واخلط والتجليد واحلفـر والـنقش 
والتطعيم والتزين والتكيف والصياغة والفخار واخلزف والزجاج واملعادن 

 .والنسيج والسجاد
رغم ، الحظنا أيضا من خالل تلك األنامط وحدة الروح الفنية يف هذه األثار

 دعم الفن كاللغة يف تأكيد وحدة أقطار هـذه تباعد األقطار وتعاقب العصور مما
 ؟أما ما هي هذه الصلة، لقد ترك لنا فنان قبة الصخرة صلة، األمة
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وأثره صلة روحية جتعل هذا األثر الفني كمـرآة ، اهنا صلة الفنان بأثره الفني
ان ، يرى فيها نفسه وروحه وفكره وذوقه ومهارته وخربته وطموحاته وتطلعاته

حيث كان هذا الفنان خملصا لعمله ، النسبة اليه كالوليد الروحيهذه اللوحات ب
وقدم األفكار الروحية التي ، وفيا لفنه الذي جيمع فيه املواقف اإلبداعية يف زمنه

تعلمها من العقيدة فجعل منها عمال فنيا رائعا ويمكن ان تكون هلذه اللوحـات 
بدرجة عالية مـن اإلتقـان أن تكون فتحا جديدا يف ميادين اإلبداع ألهنا متيزت 

 .والدقة واالكتامل
نحن نقدم مقارنة من خالل البحث والقراءة وهذه املقارنة بني السلسة التي 
قدمها اليونان يف أنامطهم وتلك التي يف العرص الروماين والبيزنطي واستخدمت 
يف محل الفانوس وبني التي قدمها صانع الفسيفساء من خالل التأليف والرتكيب 

واعث احلضارية التي برزت يف فسيفساء قبـة الـصخرة وهنـاك مقارنـة بـني للب
األوعية املفتوحة وعنارص النبات التي ظهرت يف احلضارة اليونانية والرومانيـة 

 .والبيزنطية وتلك األموية والعباسية والفاطمية
من خالل الصور العديدة لألباطرة  يف هناية العرص الروماين ظهرت السلسلة

اال ، هروا عىل القطع النقدية او الرسومات عىل الواجهات التي يف املعابدالذين ظ
، أن هذه السالسل كانت يف احلضارة وسيلة تعبري عىل نمط تعامل معه اإلنسان

اال أن صانع الفسيفساء يف قبة الصخرة قدمها كنمط مستقل وأظهرهـا كفـروع 
ها كنمط تعامل وأغصان تغطي أقواس أو واجهات مزخرفة من جهة أخرى قدم

وهذا هو االختالف الذي بـرز يف كـل مـن هـذه األنـامط ، مع النبات والشجر
 .احلضارية واإلسالمية
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اهنا نمط وصل اىل الصخرة من شامل سوريا مثلها مثل ذلك ) هريزفيلد(قال 
الرخام الذي احرض اىل الصخرة من الألذقية وتم اسـتخدامه يف املحاريـب كـام 

 والبواعث ونرشت عىل األروقة الداخلية يف قبة طاألناممتت زخرفة جمموعة من 
كـل ثامنيـة منهـا قـدمها ، الصخرة وهذه املجموعة مكونة من ستة عـرش نمطـا

املجموعـة األوىل اعتـربت مـن أمجـل ، باللوحة سنحاول حتليـل هـذه األنـامط
، البواعث حيث ظهرت وكأهنا عبارة عن مؤثر غريب وعجيب أكثر من غريهـا

 ألهنا فصلت وبينت غنـاء هـذه األنـامط املزخرفـة بـشكل عظـيم وكانت مميزة
أما هذه األنامط فهي الورود وقدمها صانع الفسيفساء بـشكل مجيـل ، وعجيب

حافظ ، حيث ظهرت مجيعها وكأهنا تتحالف مع بعضها، والئق بأسلوب خمتلف
لكـن كيـف متـت املحافظـة عليهـا ، صانع الفسيفساء وصـان هـذه الزخـارف

 اخلط الرئييس للوحة جعلها عالمات وهذه العالمات ظهرت من وتركيبها عىل
 .خالل اللوحات كنسق واحد

كان املشاهد والناظر هلذه اللوحات تبهر وجتحظ عينـاه مـن ومـيض تلـك 
 .املجوهرات التي متت الزخرفة هبا

طعمــت هــذه اللوحــات وزخرفــت بخالصــة اللؤلــؤ والفــريوز والزمــرد 
الذهب لكـن هـذه الزخرفـة قـدمت مـن خـالل واحلجارة الكريمة املختلفة و

لقـد قـدم فنـان قبـة ، السلسلة النمط الذي حاولنا مقارنته مع األنامط األخرى
 .الصخرة السلسلة كنمط قائم عىل أرضية زهرية

عن هذه اللوحة اهنا كنز وهذا الكنز يذكر بريشم بكنـز ملكـة ) بريشم (قال 
الذي حافظ عـىل بقائـه دون سبأ املعروض عىل جدران وأقواس قبة الصخرة و

 .املس به عدة قرون
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فكانت عبارة عن طوق ونخيـل ، أما اللوحة الثانية وهي املجموعة األخرى
ظهر قائام يف واحة جسدها صانع الفسيفساء وقـد غطـى مقـدمتها بقـالدة ويف 

ومع هذه القالدة قدم لنـا ، وسط القالدة جوهرة كبرية كانت تصلح لتكون تاج
 .هذه األنامط كأقراط من اجلوهر معلقة وأضاف إليها اللؤلؤعصبة وظهرت كل 

وميض الربق من اجلوهر بأنواعه واللؤلؤ والـذهب وهـذا الرونـق والبهـاء 
كل هذا ملاذا ، الذي ألفه وركبه صانع الفسيفساء يف املواقع العليا من قبة الصخرة

 ؟ وملاذا تلك القمم الفنية يف املواقع العليا من الصخر؟تم
، نقول بسبب غياب الضوء والنور يف الواجهات من األروقة الداخليـةنحن 

يف هذه اللوحة وجـدنا أنـه ، زخرف الفنان هذه البواعث باملجوهرات وتوابعها
 .قدم لنا أوراق الشجر لكنه منحها زخرفة تأثريها متواضع

وكان النور عبارة عن رؤيا ، ظهرت مهارة صانع الفسيفساء يف هذه اللوحات
ة وإعجاب يف األسلوب الذي عـالج بـه صـانع الفسيفـساء موضـوع ومشاهد

 .اإلثارة من خالل الزخرفة والنمط
وهلذا أقول ان الفنان نجح من خالل تغلبه عىل األزمة التـي صـادفته وهـي 

وقد تغلب عليها بينام الكثري من الزخارف التي متت يف ، اإلنارة التي أرشنا اليها
أو تظهـر الوضـوح اىل املـصاعب التـي ، لـولاحلضارة مل تـنجح يف تقـديم احل

وقرأنا عدة أنامط وبواعث منهـا األقـدام ، واجهت الفنان كام رشحنا يف السابق
التي قدمها صانع الفسيفساء وكأهنا عبارة عن أنـواع مـن األوعيـة أو سـاقات 

لكنـه زخرفهـا بـاللؤلؤ ، منفوخة لكن هذا تم من خالل الواقع الطبيعي للنبات
 .جذع شجرة مزخرفة باجلوهر وبشكل خمروطي قدم لناو، واجلوهر
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ويبـدد ، منهج اإلسالم يف تربية النفس أن اليكبت رغباهتـا فيقتـل حيويتهـا
ان اإلسالم يريب النفس املتكاملـة التـي تأخـذ انطالقهـا ، طاقتها ويشتت كياهنا

ويف الوقت تتخىل النفس بقوة من كل ، الكامل يف كل اجتاه بقوة وإرصار ومتكن
، بل هو التحرر احلقيقي، ونحن نقول ان هذا هو التحرر القوي، متاع حني تريد

 .التحرر الذي تتمثل فيه حرية الرغبة وحرية االمتناع
ان لكـل نبـي منهجيتـه ومعجزتـه سـيدنا موسـى كانـت منهجيتـه التــوراة 

، العىص وسيدنا عيسى كانت منهجيته اإلنجيل ومعجزته إحياء املوتى ومعجزته
 ومعجزتـه هلكن سيد البـرشية حممـد كانـت منهجيتـ، ملائدة من السامءونزول ا

القرآن وطبقت األمة من خالل هذه املنهجية الرشائع التي شملت احلياة بأرسها 
وقالـت هـذه ، وفرست ظواهر الكون وحددت معلومة التاريخ بـاليوم اآلخـر

، عتقـادأنت الرابط بـني األرض والـسامء وبـني املعتقـد واال(املنهجية للقدس 
فالقدس ربطت بمعجزة اإلرساء واملعراج بني املسجد احلرام يف مكة واملـسجد 

هذا احلدث الذي تم عىل أرض القدس عرفنا نحـن األمـة ، األقىص يف القدس
عىل أن القدس هي جزء من أرض الرباط بل فلسطني وسوريا مها ارض رباطة 

ربط بـني األرض  منهجية العلـم واحلـق والـصرب والـهذه منهجية رسولنا 
، ان منهجية العمل الفني التي طبقها عبد امللك والوليد ومن أتى بعدمها، واألمة

كانت ال تريد للرغبة أن تكون مالكة لقيادة اإلنسان توجهه كام تشاء وهو إليهـا 
 .منقاد بل تعاملت مع التطور وارتقاء العقل

مثابة اعتبارات ملرحلة ان مجاليات الفن والزخرفة والزينة يف الصخرة املرشفة ب
حيث قدمت بيانا للحقائق من خـالل العقائـد التـي ، جديدة يف هذه اجلامليات



 

 ٢٤٦  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

الفـن مـن خـالل صـانع ، وهلـذا قـال لنـا، اعتمد عىل ما بلغه العقل من نضج
 .الفسيفساء ان العقل البرشي يقاس باألداء أو النشاط املعريف الذي يقوم به الفرد

 من حتديد املعامل الرئيسية للزخرفة وحشد هلا الصفة متكن الفنان هبذه القواعد
العقلية كالقدرة عىل التأثري يف املؤثر والتجانس بني األنامط وعالقتهـا بـاألرض 

 .والكون واإلنسان

 
القيـاس نحن نقول من خالل هذه البواعث التي نقرأها ان الفنان اعتمـد عـىل 

ألن القياس املادي يعتمد التقدير ، العقيل ألنه اجلوهر نومل يتعامل مع القياس املادي
والنـواحي ، ألن املقارنـة توصـل الفنـان اىل النـواحي الكميـة، ومل يعتمد املقارنـة

 .الوصفية التي اعتمدها الباحثون الذين قرأوا هذه اللوحات يف بداية هذا القرن
ألن ،  الذي تم يف الصخرة اعتامدا عىل النشاط العقيلنحن نحلل العمل الفني

 .صانع الفسيفساء قدمه مظهر من مظاهر هذا الكون
اعتمد اليونان والرومان عىل املوهبة واملقارنة بكل ما أحاط هبام من كائنـات 

هلذا نرى يف لوحاهتم ورسوماهتم السيطرة الفنية بالطريقة التي تصورها ، وقوى
الرسومات بام فيها من قدرات اآلهلة التي كان خيشاها ويقدم وهذه ، هلم عقوهلم

لكننا نقول اعتامدا من ، هلا القرابني ويقيم هلا شعائر اخلضوع يف تقديسه وعبادته
يلحق هبم ، ان خري الناس هذا النمط األوسط(العقل البرشي الذي وهبه اهللا لنا 

 .ويرجع اليهم العايل، التايل



 

 ٢٤٧  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

لكـن الفـن يف ، نه قـدم اللغـة لتكـون قاعدتـهان الفن اإلسـالمي بمـضمو
احلضارات األخرى مل يعتمد عىل اللغة وانام عىل ما يفصح عنه الفرد من عمليات 

وهبـذا سـجلت الزخـارف ، عقلية معقدة متنوعة مـن خـالل سـلوكه احلركـي
من هنا يمكننا ان ، والرسومات والنحوت وكأهنا مقاييس هامة يف التطور التارخيي

ولوحة ، الكالسيكي يف احلضارات األخرى بأنه لوحة فيها املتاهاتنعرف الفن 
ولوحة فيها األشكال وأخريا املوضوع ، تكمل فيها الصورة من واقع األسطورة

 .الذي كان يعالج هذه الرسومات والذي نعتربه مصفوفات متتابعة
لكن ملاذا مل يتعامل فنان احلضارة مع الفروق الفردية التـي تعامـل معهـا 

 ؟فنان املسلمال
ألن فنان احلضارة مل يتعامل مع احلياة نفسها التي هي مقيـاس عقـيل طويـل 

هلذا نجده يتعامل مع املوضوعية التجريبيـة التـي ، شامل للنشاط املعريف، املدى
وجدها حدا جمهوال مل يتمكن من الكشف عـن وجودهـا وال يـدرك خواصـها 

 .ونتائجها هلذا جسدها ورمز اليها
لفسيفساء اعتمد عىل النص القائل ال يزال الناس بخري ما تباينوا لكن صانع ا

 .فإذا تساووا هلكوا
مل يعرف فنـان احلـضارة ومل يـؤمن بحـدود الـدنيا وكانـت لوحاتـه تعـالج 

 وكان ، لكن فنان الصخرة قدم لنا هذه الفروق عن طريق النمط ذاته، االنحراف
وإما أن تكون يف درجة متفاوتـه  ،هذا التقديم يعتمد اما ان تكون يف نوع الصفة

 .والتي نعتربها صفة واحدة



 

 ٢٤٨  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ونجد بني موضوع اللوحـة يف كـل لوحـة احلـضارة ولوحـة فسيفـساء قبـة 
 .الصخرة تباينا يف مدى القدرة

ان ، اعتمد فنان احلضارة عىل التذكر بينام فنان الصخرة اعتمد عىل االستدالل
رفة وال بالفطرة احلية عىل إطالقهـا فنان الصخرة مل يلب الفطرة اإلنسانية بالزخ

 .بل لبى فطرة اخلليقة يف اجلامد


 

، وكـل مـا يتعلـق باجلـسد واملـادة، ألنه فن جتنب التشخيص والتجسيد
ويثـري ، يةويميل اىل الفن التجريدي الذي يستجيب ملقتضيات احلاجة اجلامل

، واخليال الواسع واإلحياءات الروحيـة، واحللم، حاالت من التأمل الصايف
وأذكاه شعلة اإلبداع يف عامل التكوين والتشكيل الذي ينزع اىل خلق مناخ من 

 ويبدو يف االجتاه التجريدي أكثر مالئمة ، االنطالق يشارف فيه حدود املطلق
 .مع السمو الروحي

هلذا كان ال بد من جتنب هذه احلياة املادية الزائلـة ، الغرورربام ان احلياة متاع 
وهكذا متيـز الفـن اإلسـالمي باالستعاضـة عـن ، والتطلع إىل املطلق، والفانية

والقدرة عـىل حتويـل ، التجسيم والتشخيص بالعمق اإلنساين والبعد الوجداين
ظـر اىل وتوجيـه الن، وإذابـة اجلـسم، العنرص الطبيعي اىل عنرص زخـريف مجـايل

زخارف غنية من شأهنا أن تضفي عىل اللوحة الرقة واجلامل وحسم التعبري عـن 
 .نظرة روحية



 

 ٢٤٩  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 
واعتـرب احلقيقـة ، ان صانع الفسيفساء هبذا األسلوب جتنـب خطـر اإلثـارة

لكـن ، عنـى الكـيلوإنام هي الشكل املطابق للم، ليست الصورة املطلقة للشكل
يتجاوز الفنـان ، العمل الفني جسده صانع الفسيفساء بالتحيل وبوعي حمسوس

 هنا العلم احليس متطلعا اىل عامل أوسع عن طريق عمق التفكري والتأمل الواقعي
 .والرمز الكيل

 ؟هل يمكن أن تكون لوحات صانع الفسيفساء فن التعبري عن الالهنائية
وذلـك بإيقـاع ، وحدات الزخرفية اىل ماال هنايـةنعم وهذا ظهر من تكرار ال

هو االسـتغراق يف نـشوة ، املؤمن املكرر باستمرار وعىل الدوام كان لفظ اخلالق
واعترب هذا العمـل الفنـي اإلبـداع ، االتصال الروحي باملطلق األبدي احلقيقي

جزءا من وحي املعاين السامية وقيم اإلهلام واعتربها حاالت الوجـد الروحـي 
هلـذا ، لفني الذي دفعه اىل البحث عن الالهناية يف بيئة يشعر فيها برهبة السامءوا

وان هـذا ، قدم اجلذع بالشكل املخروطي العتبـار ان الـدعامت كانـت قـصرية
 .اجلذع هو نمط يظهر بجوار كأس زهرة وحتارصه ورقة خرشوف

قديمه  الزهرة بأغنى اجلواهر وتم تسكانت هذه الزخرفة ومتثل االكتامل، كأ
وقدم لنا من خـالل قاعدتـه األرضـية ، بأسلوب ونموذج أطول مما كان متوقعا

 .املكلسة بنموذج آخر

 
، متت عملية تتويج األنامط من األعىل حيث زخرفت هذه البواعث من القمة

وهـذه الفـصيلة نـرشها ، وبدايتها متثلت يف فصيلة النبات الذي هو نبات بصيل



 

 ٢٥٠  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ومنحها شـكل القلـب وقـدمها ، واس والدعامت واألروقةالفنان عىل قمم األق
 كتاجات هلذه الزخارف التي ظهرت كرضب من ، بأسلوب متجهة اىل األسفل

 .الزنبق وزهور اللوتس
األغصان أبرزها وكأهنا تتفرع من ساق رئييس وجعل األغصان منترشة عىل 

لكنـه ، وقـدم هـذا الـساق بالـساق الطويـل، طول األقواس يف بواعث حقيقية
لكن هذه األنامط كام عرفنا مـن ، زخرفه باجلوهر وأم اللؤلؤ عىل أرضية خرضاء

، الرشوحات السابقة كانت تزخرف بأسلوب خمتلف عام قدمه يف مواقع أخـرى
وأخرى كثرية ظهرت يف ، عىل هذا الساق علق أغصانا مجيلة من العنب والرمان

لكن نجد الكثـري مـن ، وهذه األغصان براعم، اللوحة ومنحها اللون األخرض
املـصطلحات االعتياديـة موضـوعها املؤلـف واملركـب بالفسيفـساء والزهـور 

 .والفواكه ومتت زخرفتها باللؤلؤ
ويف بعض األحيـان كانـت ، شجرة النخل هي نمط أصيل يف تلك اللوحات

ظهرت وكأهنا إبداعية ، تظهر عىل القوس من خالل االنحناء الداخيل واخلارجي
 .د الثمينة والغاليةزخرفت باملوا

لكنـه قـدمها ، زخرف هذا الفنان القليل مـن الفواكـه بالـذهب وأم اللؤلـؤ
لكن نجـد ، وأظهرها وكأهنا قائمة عىل تلك األرض اخلرضاء يف األقواس العليا

أنه ظلل هذه اللوحة من خالل التنوع يف احلس الفني ونغمة التلوين التـي هـي 
 .واألخرض الغامقمنها اللون النييل األزرق ، معربة

وقدم لنا الفنان ضلعا ذهبيا عريضا ، تم تعليق الفواكه عىل ساق ذهبية قصرية
وان هذا الضلع هو ، وجعل هذا الضلع يظهر خارج اخلط الذي قدم عليه النخل



 

 ٢٥١  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

لكـن كيـف ، املقدمة التي نتحدث عنها ويطلق عـىل هـذا العمـل اسـم التتـابع
ت مع انحناء األقـواس والتـي منهـا إهنا تعامل؟تعاملت الزخارف مع األقواس

، النخلة يف هـذه اللوحـة اسـتنبتها بالـشكل املخروطـي، زخرفة األجزاء العليا
مقطوعة من الوسط وهي يف احلقيقة ورقة طويلة من اخلرشـوف مقطوعـة مـن 

الطرف منها بدا وكأنه مثني من اخللف وهذا االنثناء يظهر فوق الوسط ، الوسط
 ؟لكن عىل ماذا يدل

وزخرفه الفنان بالذهب ، نجده عالمة من عالمات الصفاء واإلخالصنحن 
لكن ملاذا قدمه لنا من خالل اللوحة كام لو انه زرع بذورا أو كام لو أنـه ، واللؤلؤ

 .خرج من مشتل تناسلت أشتاله
نحن نقول ان هذا املشتل كان حيتاج اىل نرش من خالل الشتل حتـى تـتم 

لف األرضية الغامقة التي ختص الورقة التـي هلذا نرشه كي خيا، عملية الزرع
 .هي ورقة اخلرشوف

هل كان القصد استدعاء الفكرة بالتفريغ والتشتيل والتـي هـي ظـاهرة مـن 
 .ظواهر الكون

فيصون الطاقة ، يبدأ اإلسالم برتبية العقل من خالل حتديد جمال النظر العقيل
 .البرشي أن حيكم فيهاالعقلية من تبددها وراء الغيبيات التي السبيل للعقل 

ولكن هذا العطاء كان ، لكن العقيدة أعطت اإلنسان نصيبه من هذه الغيبيات
فهي ، بالقدر الذي يلبي ميل اإلنسان للمجهول وهذا امليل تم توكيله اىل الروح

أمـا العقـل فوسـيلته إىل اهللا واىل ، واملزودة بوسائل الوصول، القادرة عىل ذلك
 .بر الظاهر للحس واملدرك للعقلمعرفة احلق التي هي تد
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عرفنا من خالل هذه الفسيفساء اجلميلة التي ندرسها من مصممها أهنا مهزة 
حيث قدمت لنا خطوطا عريـضة واسـعة املـدلول ، الوصل بني الروح والعقل

 .ولكن يف النفس البرشية ذاهتا جانب آخر من تلك اخلطوط الدقيقة
يقة املتقابلة املتوازية كل اثنني منها من عجائب التكوين البرشي اخلطوط الدق

متجاوران يف النفس ومها يف الوقت ذاته خمتلفان يف االجتـاه ومثـاال عـىل ذلـك 
 االجتاه اىل اخليال والطاقـة احلـسية والطاقـة – احلب والكره –اخلوف والرجاء 

 الفرديـة،  اإليامن بام تدركه احلواس حب االلتزام وامليـل اىل املقطـوع–املعنوية 
وهي باختالفها ، كلها خطوط متوازية ومتقابلة– السلبي واالجيايب –واجلامعية 

هلـذا قـدم صـانعو ، ذلك وتقابلها تؤدي مهمتها يف ربط الكائن البرشي باحلياة
أما االجتاه إىل اخليال ، الفسيفساء االجتاه اىل الواقع كموضوع اللوحة والزخرفة

وهـذا متثـل مـن طـرح األنـامط ، عـةفقد تم من خالل ربط الواقع بخيال الطبي
أمـا القمـر ، الكونية واحلياتية مع تلك النباتية التي متثل واقعا من واقع األرض

والقرن واألوعية فهي أنامط تم ربطها مع النبات من خالل الصلة بني بام تدركه 
لـيس هـي  احلواس وما ال تدركه، وزودنا بمنطق األسلوب الفردي واجلامعي،

 .فقط من خالل الوحدة االجتامعية بل من واقع النمط ذاته
وهـي التـي ربطـت  هذه العجائب هي كأوتاد متفرقة متقابلة لتسرت الكيان كله،

هذا الكيان من كل اجلوانب، وتم هذا االرتباط من خالل عقد حلف وثيق الـصلة 
مـستوى بني ارض فلسطني وقدسها والعقيدة، وينحـرص يف نطـاق واحـد ولـيس 

واحد، بل شمل ما حققه كيان احلضارة الذي احتوى عىل العجائب واملعجزة، وان 
كان لإلسالم مزية يف مسايرته للفطرة، فهذه املزية تركت وترا من أوتار القدسية عىل 
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ارض القدس وما حوهلا، بل ان فطرة العقيدة وقعت عىل هذا املزيـة التـي احتـوت 
وكـان حـب  تابع األجيال عىل ذلك جيل بعد جيل،وت طاقة ما هو قائم بام هو آت،

هذه األرض عبادة سنوية رائعة، وهذه العبادة هـي الـتخيل عـن اخلـضوع لغريـزة 
التفريط حيث كرس هذا التتابع ميزان القيم املادية يف السابق إنـام يف األرض، فعلينـا 

 .ان نقيم عىل هذه األرض وهذا الوطن ميزان القيم اإلنسانية املجردة
كن اليكفي ان تكون صلة املؤمنني هبذه األرض جمرد اعتقاد عقيل، بـل ان ل

الصلة التي نرجو صلة االقتداء بالسلف السابق لنكون السلف القادم إننا تعلمنا 
من العقيدة الدعوة اىل التوحيد وتعلمنا اإليامن بالبعث وكان عىل هـذا األرض 

 .ىل البدء، القادر عىل اإلعادةدليل القدرة الذي يمكن ان نعرفه بأنه القادر ع

 
نحن نقول نعم ان فسيفساء قبـة الـصخرة واألبنيـة اإلسـالمية العديـدة يف 

اإلرساء "القدس وفلسطني يدالن عىل ان الكـون غايـة وحكمـة، الـدليل هنـا 
القدرة واحلكمة  لكن دليل احلكمة متثل بدليل نعم، الن العلم يتصل ب"واملعراج

 .الن اهللا جل شأنه قد أحاط بكل يشء علام
لوحات قبة الصخرة بسطت األدلـة وحمـضتها وكـررت الـدعوة اىل النظـر 
والتأمل، الن هذا التأمل دليـل بـني عـىل ان القـرآن بنـى دعوتـه عـىل العقـل، 
وخاطب من فرض الرأي عىل التبرص بدليل احلكمة ودليل العلـم اللـذين مهـا 

وهـذا  .رف الصخرة وغريها من املواقع اإلسالمية عىل هذه األرضمنهج مزخ
 .الوقائع احلضارية هي أسس السلوك يف تربية العقيدة
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اذن البد لنا من تبيان اثر العقيدة الدينية يف تكوين الشخـصية مـن الرجـوع إىل 
 األسس األوىل يف بنائها والتي حترك الكائن احلي وتدفع به فطريا اىل خمتلـف أنـواع
السلوك، الذي هو دافع إىل العمل واإلنتاج، متثل هذا بام اعتربته العقيدة بـان حلـم 
اإلنسان مستخلف يف األرض، حيث سخر اهللا له كل مـا خلـق عليهـا مـن نبـات 
وحيــوان ومجــاد، وال نــستطيع ان نــصل اىل اهللا حتــى نمــر يف الكــون والطبيعــة، 

ها لنـصل اىل اهللا، هـذا هـو فنستثمرها ونتمنع هبا ثم نفكر بمـن أوجـدها وسـخر
وهلذا قال  .األسلوب والسلوك الذي استخدمه فنان قبة الصخرة واملسجد األقىص

 .جه، العقيدة اإلسالمية مقبولة عقال وهي التنايف العقلهنلنا هذا الفنان من خالل 

 
افات واألساطري اىل التأمل ارتقى بالتفكري اإلنساين، حيث نقله من جمال اخلر

 احلقيقة التي هي عبارة عن وثائق العلمي واملشاهدة الصحيحة ليصل بذلك اىل
 .اىل البرشية فيها الدعوة اىل اإلنسان حتى يتجرد من عوائقه ونزعاته

 
افع يف كيانه تقول احلقيقة ان املنرصف عن متاع األرض، ال حيسب ضعف الدو

هلذا املتاع، وال حيرص عىل إصالح باطل، وال إحقاق حق، حيث ان األمور عنده 
تتساوى بعضها مع بعض، هلذا قدم الفنان زخرفته بوقائع النبـات واألشـجار، 
حيث مل جيسدها لكنه زخرفها وزينها باجلوهر واللؤلؤ اللذين مها جزء من متاع 

 النمط كالزاهد يف العبادة، أنغامها متعددة، األرض وزينتها، لكنه تعامل مع هذا
ومل يمزج العذاب احليس بالعذاب املعنوي حيث مل يقدمها ألهنا جـزء مـن فـن 
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احلضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية، لكن املذهب التجريبي احلديث هو تراث 
قلية إسالمي أصيل، اعتمد مبدأ ان حياة اإلنسان املادية ال تنفصل عن حياته الع

 .وحياته الروحية، ومشاعر اإلنسان الروحية ال تنفصل عن واقعه املادي

 
الن اإلحياء هو بمثابة تلقني، وهذا األسلوب ظهـر يف اللوحـات احلـضارية 

قدم فنـان احلـضارة اإلحيـاء يف .  ان يربطوها بلوحات قبة الصخرةاالتي حاولو
ني، األول اإلحياء العميل الذي جسده بأسلوب أكثر من اإلحيـاء النظـري، اجتاه

كان اهلدف منه حتقيق غاية متثلت يف خلق مثاليـة تلـك األصـنام واآلهلـة التـي 
 . عبدهتا احلضارة

لكن فنان قبة الصخرة تعامل مع الفكرة التي بنى عليها اإلحياء العميل وكأنه 
 احلضارة اذ نقض قاعدته من خالل املـنهج ذاك املؤثر بدون النطق، وهو خالف

 .واثبت ان اإلحياء العميل أقوى من اإلحياء ألقويل

 
نعم، الن االعتقاد مبني عىل احلاجة والعمل معا، وان األفكار التي نصدقها 

وهلـذا كـان  .لفاشـلةة واألفكار التي نكذهبا هي األفكـار احهي األفكار الناج
العمل ميزان االعتقاد، واملؤالفة بني النمط والفن هي مقيـاس صـحة العمـل، 
وبتعبري آخر فان األفعال التي قام هبا هذا الفنان أدت اىل حسن االنسجام ومتـام 
 .املؤالفة بني املوضوع والزخرفة، وهلذا أصبحت هذه األعامل جزء من االعتقاد
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اد يتغذى بالعمـل واحليـاة، وان اإليـامن الـذي ال واحلق يقال من ان االعتق
يفعل قد يكون صـادقا، ولكنـه ال يلبـث ان يـصاب بـالفتور، مـن اجـل هـذا 
فموضوع الفسيفساء يقول ان الفعل هو االعتقاد، واالعتقاد جمرد احلركة والقيام 
ببعض األفعال، ال يقتـرص االعتقـاد عـىل أحـداث األوضـاع فحـسب ولكنـه 

 .رد بعملهيتضمن شعور الف

 
نقول من خالل هذه الزخرفة ان االعتقـاد طـابع مـن العقـل، الن الفكـرة 
املوضوعية هلذه اللوحة اخلرساء هي جمرد صورة مرسومة عىل ألواح الفسيفساء، 
لكنها قوية فعالة، وتتمثل فعاليتها يف اإلرادة والعقل اللـذين مهـا يشء واحـد، 

كان سـؤالنا هـل قـصد  .العتقاد ال يفارق الفكرة كام ان اليقني يالزم احلقيقةوا
 الفنان استدعاء الفكرة بالتفريغ والتشتيل التي هي ظاهره من ظـواهر الكـون؟

بال شك او ريب انه قصد، فاستدعى الفكرة وجعلها مزخرفة ألهنا من الظواهر 
حها تأثريا مبهجا سارا جدا، التي ظهرت يف الزخرفة زهرية اللون األمر الذي من

وظهر هذا التشتيل يف النخلة، حيث تم إبرازها يف موقـع هـو الـضلع اهلنـديس 
امـا اجلهـة  .للمثلث، والذي متـت زخرفتـه بـاللون الـذهبي، واعنـي العنقـود

اخلارجية فقد زخرفت أوراقها بالفصوص اجلوهريـة، وظهـر هـذا األسـلوب 
لذي هو ونموذج من تلك الـنامذج التـي النخل بشكل ناعم مثال أعامل الرسم ا

 .نال عليها الفنان مرتبة علمية
قدم لنا الفنان هنا التظليل باللون األخرض واألزرق، وهذا ما قدمناه بقـراءة 
لوحات املجموعة الثانية، النخل ظهر يف املجموعة الرابعة، لكن الفنان يف هـذه 



 

 ٢٥٧  الباب اخلامس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 البواعـث التـي ، ادةاملجموعة قدمه كمصطلح اعتيادي حيث طابق الزي والع
تشكل هذه املجموعة هـي أنـامط مزخرفـة بجامليـة اقـل مـن التـي ظهـرت يف 

واعني اهنا مل تطعم بفـصوص كثـرية مـن اجلـوهر او  .املجموعة األوىل والثانية
لكن هذه املجموعة عوضـت عـن تلـك اجلامليـات  .اللؤلؤ او الذهب والفضة

نامطا هلا أمهية أكثر من غريها، حيث ظهرت كمستطلع نادر، قدمها الفنان هنا كا
 لكن يربز متامنا سؤال مهم، هو اين تكمن هذه األمهية؟

كمنت األمهية بعالقتها وأصالتها مع الرشق، أي النمط الـرشقي، يمكـن ان 
نسمي ذلك عنرصا رشقيا حيث روح وفعالية ما هو قائم عىل هذه األرض الذي 

 .يمثل قاعدة تأكيد احلقيقة وليس جتسيدها
ن نقول ان هذه املجموعة ال ترتبط باي نمط يوناين وهي بعيدة عن هـذا نح

انه : فقد قال) هازفيلد(اما  .اهنا تقليد حديث للفن اليوناين: النمط كام قال بريشم
الرومانيـة، ولكنـه مل جيـزم عـىل هـذا  يوجد تالقي من حيث الزخرفة والساللة

فة من الساللة الرومانية، لكن حيث ان هذه الزخر ، العنرص بل قال اهنا متقاربة
ذكرت ان الفنان املسلم اخرج هذه البواعث الرومانية بطريقة ) مارجريت بريشم(

متثـل هـذه املجموعـة بواعـث  .جديدة وخمتلفة عن النمط الذي قدمه الرومان
تستحق االعتبار من خالل إخالص الفنان يف تقديم هذه الزخارف، حيث هي 

وهلذا  .ت عىل قاعدة بقاء بعد آخر وهي أصالة الرشقجمموعة الصفاء التي اعتمد
مل نجد أهنا منقولة عن النمط الروماين الن الذين حللوا هـذه املجموعـات مـن 

 .خالل املقارنة مل يستطيعوا فهم أسلوب وقاعدة فنان قبة الصخرة
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بقي موضوع تأليف وتركيب هذه املجموعة، عىل مـا هـو كـام قـدمنا، لكـن 
نقاء والتهذيب يف إدخال املؤثرات الطبيعية الذي كانت نتيجة ما االنجاز متثل بال

هو نافع يف اختيار املوقع الذي احتلته هذه املجموعة وهو الواجهات اخلارجيـة 
لكن هذه الزخارف قدمت وظهـرت يف منطقـة ضـيقة جـدا،  .وليس الداخلية

 ذه البواعث،وهلذا فاملشاهد او الزائر سوف يرتاجع بام فيه الكفاية عن مشاهدة ه
 .من هنا يمكن ان نقول عنها اهنا مصطلح اعتيادي من ناحية العنرص واملبدأ

وهلذا كانت جمموعة  هلذا مل يزينها باجلوهر حتى يعوضها عن موقعها الضيق،
ثانوية من خالل الزخرفة والزينة، وكام غيب اجلوهر عن الزخرفـة فقـد غيـب 

 .اللؤلؤ والذهب والفضة عن هذه املجموعة

 
يف القسم العلوي قدم لنا ورده ظهرت وكأهنا احتلت القمة العليا، وقـد دل 
هذا الوضع عىل يشء مهم وهو تقديم نوع الورود عىل القمة كـي تكـون مهـزة 

 .الوصل بني الصحن، واألجزاء العليا من األروقة اخلارجية للصخرة

 
هذه البواعث من البيض وشكل القلب وقد تم تكرارها حيث ظهر يف مواقع 
أخرى لكن الفنان قدم هذا البواعث من خالل الساق املخروطي، وهذا ظهر يف 

لكن الفـرق بـني هـذه املجموعـة واملجموعـة األوىل يتمثـل  .املجموعة األوىل
 ان تتابعها كان بأسلوب أي حيث غطى املجموعة بالتتابع واالرتفاع، بالتغطية،
ونحن نقول انه رمز اىل القرشة،  ، أما االرتفاع فقدمه وكأنه ظهر النمط .التعاقب
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هذه هي إشارة دالة اىل عدة طرق قدم هبـا فنـان الـصخرة أنامطـه، وقـدم هـذه 
 .البواعث بأساليب خمتلفة

أربكت هذه الظاهرة أولئك الذين حللوا اللوحات وجعلتهم يعتقدون ان 
لكـن   الدالئل واإلشارات هي منقولة وحمدثة عن أنامط حضارة سابقة،هذه

فنان قبة الصخرة تعامل مع النمط الذي زخرفه بموضيعة األرض، وقدمـه 
وقـال هـذا . من خالل الذي طرحه هو باختالف نفس الـنمط عـن اآلخـر
امـا املوضـوع . االختالف رضوريا، ألنه يقدم التجانس بني الزينة الزخرفـة

رز يف التنويع فهو قاعدة استجرافية للنمط حسب املوقع الذي اختاره الذي ب
 .ليظهر به هذا النمط

ظهرت الساق يف هذه املجموعة بأسلوب التتابع من خالل األلوان اخلفيفة، 
لكن يبدو ظهور هذا األسلوب نادرا للمستطلع وقدم النمط بأسلوب االلتـواء 

سـلوب التجـانس يف العـرص واالعوجاج الذي هـو عـىل الـدوام عـرف انـه أ
 .الروماين، لكن فنان قبة الصخرة قدم هذا االلتواء عىل الفسيفساء

ملسنا وعرفنا من خالل القراءة هلذه اللوحات ان أولئك العلامء الذين حللوا 
مل  هذه الرسومات مل يفهموا أسلوب مـؤلفي وصـانعي فسيفـساء عبـد امللـك،

 .سجد األموي بدمشقيفهموا فسيفساء الوليد التي ظهرت يف امل
جتسدت هذه احلرية من خالل عـدم معرفـة هـؤالء العلـامء ملـضمون هـذه 
الزخرفة، ومل يفهموا األلوان املتعددة التي زين وزخرف هبا الفنان وظهـرت يف 

 .مواقع عديدة من الصخرة
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وهلذا قالوا عنها أهنا زخارف رومانية تعود إىل القرن الثاين املـيالدي بـسبب 
 .الذي يظهر يف جمموعة ثم ختتفي يف جمموعة أخرىخام الكلس 

نحن نعلم ان األلوان التي قدمها فنان قبة الصخرة رمز هبا اىل الطبيعة ظواهر 
يف أي لوحـة مـن اللوحـات القديمـة  الكون املعروفة لنا بألواهنـا، هـذا اللـون

ن أما اللون األزرق فرمز بـه إىل الـسامء واىل البحـر ورمـز اللـو. والكالسيكية
األسود اىل األرض، األخرض اىل الطبيعة املزهرة، هلـذا مل يفهـم أولئـك العلـامء 
الذين حللوا هذه اللوحات ما رمز إليه فنـان قبـة الـصخرة مـن خـالل اللـون 
وموضوع اللوحة املزخرفة واملزينـة وهلـذا اعتمـدوا الـرأي القائـل، بـان هـذه 

عادة قـراءة املجموعـات من اجل هذا بدأت بإ. الزخارف هي يونانية ورومانية
الفنان قدم هـذه البواعـث  .حتى نستطيع ان نميز من فهم العلم وفهم التحليل

وكأهنا متشابكة مع بعضها من خالل االستدارة اخللفية، التي قدمت لنا شـكال 
هندسيا معامريا هو اإلكليل والسلسلة، كبت صانع الفسيفساء املنهج من خالل 

ياة عىل وجه األرض ليس هو كل هدف احليـاة، اللوحة التي تقول ان حفظ احل
عرفتنـا احلـضارة ان  .وإنام اهلدف هو حفظ هذه احليـاة وترقيتهـا عـىل الـدوام

اإلنسان قمة احلياة عىل األرض، وهو أرقى كائناهتا وأفضلها هلـذا كـان صـانع 
األنامط يؤمن بالعبـادة التـي هـي يف احلقيقـة ضـبط لـشهوة مـن  ومؤلف هذه
ها تعود للنفس بل تضبط مشاعرها وختتار طريقهـا بـني خمتلـف وفي، الشهوات
لقد قـال لنـا ، واختار موضوعه ليكون طريق احلق وخصائص الطبيعة، الطرق

الفنان من خالل الزخرفة ان اإلسالم ال يفرض الضبط عىل النفس فرضا وهي 
 يستخدم الرجاء كمنهج وهذا مـا قدمـه لنـا، يف الواقع النفس التي تقبل الرجاء
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وهلـذا كانـت لوحـات ، بمنهاجه الذي هو التقويم املرغوب، فنان قبة الصخرة
 االنرصاف عن شؤون األرض نالصخرة رجاء من ألوان النعيم يف األرض وع

 مـن ةقدمه لنا الفنان بأسلوب املتبادر اىل الـذهن مـن أن النعـيم احلـيس صـور
خرفة النباتية يمكـن أن وهذا االسرتسال يف الز، اآلخرة التي وعد اهللا هبا املتقني

وقد نجد يف هذه األنامط ما جيعلنا ، نقيمه بأنه نغمة احلب للكون الذي خلقه اهللا
نعتقد أن مصمم هذه البواعث عقد صفقة قوية بني الكون من خـالل الظـواهر 

ان ،  تقوم هذه الصداقة عىل اإلحساس بتسخري الكون ملنفعة اإلنسان، واإلنسان
وحات عبارة عن نظرات يف الكون العظـيم الـذي وجـده الوجدانية يف هذه الل

وهلـذا قـد زخـرف هـذه الظـواهر ، الفنان وعرفه بأنه متكامل يتم بعضه بعضا
وعرفها بأهنا  وأثامر النبات التي عرفها، فنزول املطر قدمه بالصلة بنبات األرض

وانطالق أشعة الشمس نحو األرض يف النهـار يقـيم ، الغذاء لإلنسان واحليوان
احلياة فيها ويسبب كثريا من احلوادث التـي سـاعدت صـانع الفسيفـساء عـىل 

وهلـذا قـدم ، زخرفة لوحاته بينام جيعل دوران األرض سطحها معرضا للشمس
الظواهر الكونية وكأهنا متصلة بدوران األرض ولو كانت األرض ثابتـة لكـان 

 فـان زخرفـة قبـة  وبناء عىل ذلـك، نصفها هنارا دائام ونصفها اآلخر ليال مدهلام
وقدمها الفنان بأهنـا تكمـل ، الصخرة عاجلت وقدمت حوادث الكون وأجزاءه

وقـدم احليـاة وكأهنـا جـزء مـن هـذا ، بحيث أظهر مجاهلا وكامهلا، بعضها بعضا
، ونحن نقرأ من هذه اللوحات تكامل اليشء الواحد نفسه خالل الزمن، الكون

وال نزال يف ، ذا الكون خالقا مدبراوهلذا عرفنا أن هل، أليس الكون وحدة واحدة
 قـدم لنـا ، كل يوم نكشف أرسار خلقه ما يزيدنا إيامنا بحكمته وبكاملـه املطلـق
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ان هـاتني ، الفنان اللوحة املؤلفـة واملركبـة ومعهـا التفكـري والفطـرة الـصادقة
 .الفكرتني تكفيان من أجل املثالية الكاملة

ولكنـه جـسد هـذه ، د ظواهرهـاان احلضارة اليونانية اله الطبيعة وعبـنف
وكأهنا ، اجلزئيات وقدمها من خالل أنامطه املزخرفة او املنحوتة او املرسومة

آهلة حتارب بعضها وكانت هذه احلروب من خالل القصة األسطورية تعالج 
 .املنحوتة أو املرسومة

( ، الـه احلـامم) أفروديتـا (، الـه احلـب)أبولو (كانت اآلهلة ذات اختصاص 
قـسم ، الـه الطـب) اسـكي البيـوس (، زيوس اله القوة،  اله اخلصب)كوري 

، الفنان هنا الطبيعة بني هذه اآلهلة ومنحها حدود الـسيطرة حـسب األسـطورة
وقدم املعجزة من خالل النفوذ هلذه اآلهلة وطور اآلهلة حسب الـزمن والوقـت 
 الذي قرب به حضارة الغيبيات والتي هي لوحة أسطورية تعـرب عـن مـضمون

ومن ثم يقال لنا ان فنان قبة الصخرة نقل الـنمط الـذي ، خيايل به فراغ وجداين
آمن فنان قبـة الـصخرة بـأن العقيـدة ال ، زخرفه عن تلك القصص األسطورية

ويناقـشها ثـم ، تنتج إذا بقيت نظرية يف الفكر وفلسفة يقبلهـا العقـل بـني يديـه
 إذا كانـت ماثلـة يف الـذهن  عقيدة كهـذه ال تـؤيت ثامرهـا يف احليـاة اال، يقبلها

حية يف القلب فهل نفعت نظريات أرسـطو وآراء أفالطـون ، حارضة يف النفس
 ؟يف تغري حياة البرش واحلضارة اإلنسانية

نحن نقول اهنا آراء تلهي العقل بمناقشتها وهلذا فان الوحيد يف تاريخ العرب 
الـشعوب عـن الذي جعل منهم أمة موحدة ترشد العامل وتقود األمـم وهتـدي 
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، هو ذلك العهد الذي جعلت فيه غايتها حترير البرشية كلها، رىض وحب وقبول
 .واالرتقاء هبا واألخذ بيدها نحو املثل األعىل

ليست الرابطة األساسية مع القدس وتالهلا رابطة القرابة واجلـنس وليـست 
 .القومية التي تربط بني القدس وفلسطني واألمة التي كانـت كاجلـسد الواحـد

 كانت النقطة األوىل يف توحيد البرشية عىل القدس من خالل موقعها يف فلسطني
التي انترشت عىل هذه األرض وربطت بـني األمـة ومعتقـدها ، أساس العدالة

ومـن التمـسك ، وهي التي حتثنا عىل االلتزام بام هلذه األرض علينـا مـن انـتامء
هذا العهد هـو عهـد ، لعهد إليهبقدسية املوقع الذي أمرنا اهللا ورسوله ان نويف با

وأعنـي أن ، فأرض فلسطني وقدسها أمانة عامة وليست أمانـة خاصـة، األمانة
األمة ملزمة وملتزمة هبذه األمانة وسوف تسأل عن الوفاء هبذه األمانة التي هي 

 .أمانة العهد والوعد


 

فقـدم هـذه ، ألن فنان احلضارة عالج هذا التقلب بأسلوب اخليـال والواقـع
التقلبات بأسلوب عدم التوازن وأدخل أيضا موجة الواقعية كمـؤثر يف لوحاتـه 

 .وهذه الواقعية كلها خيال
 ؟لكن ملاذا مل يقدم فنان الصخرة الرومانتيكية

ان فنان الصخرة ملتزم ألن الرومانتيكية هتمل واقع األرض وهتتم باألحالم ف
بقاعدة ان حاجة اإلنسان موجودة يف األرض التي فيها كل الرضوريات التي ال 
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بل فطرة ، وهلذا فهو لبى الفطرة اإلنسانية، يستغني عنها مثل العلوم واملخرتعات
 .اخلليقة حتى يف اجلامد الذي زخرفه وزينه

ويعطي غـذاء هلـذه ، يؤمن اإلنسان بميل اإلنسان لإليامن بام تدركه احلواس
الدقة التي هي الكون املادي كله بام فيه من حمسوسات وبناء عـىل ذلـك تعامـل 
صانع الفسيفساء مع الكون املبسوط أمامه من خالل ما أدركته حواسه مبـارشة 

 .بالعني والذوق واللمس

 
اذن مفـروض ، فردي النزعـة بـاملجتمعألن الفلسفات تفرتض أن اإلنسان 

عليه من خارج نفسه النظرية الفنية عند فنان احلضارة تؤكد ان النزعة اجلامعيـة 
النزعة الفردية رجـس ، وهلذا قال فنان الصخرة من خالل لوحاته، هي األصل

هلذا مل يقدم الزخرفة التي جتسد اإلنسان واحليـوان بـل اختـار ، ينبغي أن يقاوم
 تي وجد منها االعتقاد املصحوب باملعرفةالطبيعة ال

 
ألنه اذا كانت هناك صلة بني الطبيعـة ، يمكن أن نسميه بفن اجلذرية والوقار
فقد صبغت حياة الـصحراء اإلنـسان ، والطباع فان هناك صلة بني الفن والبيئة

ن يف بيئة مألت خياله بكائنات العريب بروح اجلدية وصفة الوقار والشعور باإليام
الـصرب واحلكمـة  ويف طبيعة جعلت طباعـه تتميـز بفـضيلة، خيشاها وال يراها
الزخرفة هي نمط من الفن الذي أوجد حلوال موفقة للزخرفة ، والدقة واإلتقان
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فان الفنـان ، فإذا كان اإلسالم جعل الذهب للنفع العام وليس للرتف الشخيص
ملعدين املتميز بجامله والقدرة عىل جذب االنتباه اىل لـون أبدع بالزخرفة الربيق ا

 .والفضة كام أبدع يف إجياد تقنية تكيف املعادن بخيوط الذهب، الطبيعة
 ؟لكن أين جسد هذا الفنان

انه مل جيسد بل قدم وحدة التنوع ورغـم تعـدد املـواد وأشـكاهلا وحجومهـا 
تلفة تزينهـا وحـدات وأن تقسيم السطوح اىل مساحات هندسية خم، وعنارصها

ولكنـه ، زخرفيه متكاملة مع غريها ويبدو كل منها عنرصا كـامال يف حـد ذاتـه
 .يشكل مع غريه وحدة التنوع

هذا النمط من الفن يمكن أن نسميه املدرسة املعتمدة عىل الالحماكـاة والتـي 
أبدعت بروائعها من خالل الصور التوضيحية يف املخطوطات العلمية واألدبية 

هـذا الفـن ، ضيع تزين جدران القصور وسطوح األواين الفخارية وغريهاوموا
متيز باستمرارية الروح الفنية الواحدة التي جتعل أحيانا من املتعذر تغـري عنـرص 

وال يتميز بطابع مجايل خاص يميزه عن ، أثري ما اليتضمن كتابة تشري اىل تارخيه
 وثالثـني نمطـا وهـي  املجموعة التي نتحدث عنهـا حتتـوي عـىل واحـد.غريه

ثامنيـة ، موضوع هذه املجموعة كل جانب من جوانبها حيتوي عىل أربعـة أنـامط
منها فقط يمكن أن نقول أهنا متثـل أسـلوب التناسـل وجوانـب هـذه األنـامط 

يمكن أن نقول أن هذه األنـامط الثامنيـة ، ظهرت وكأهنا لوحات كاملة متكاملة
امط مـن خـالل الرسـومات التـي رشكة واحدة ونحن نرشح ونفصل هذه األن

لكن ال نـستطيع أن نـرشح كـل األنـامط بـل إننـا نبحثهـا ، نقدمها هلذه األنامط
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ونحن نقرأ منها ثامنيـة ، بواسطة املجموعة التي حتتوي عىل واحد وثالثني نمطا
حيث ظهـرت البواعـث وكأهنـا طبيعيـة خـرضاء قائمـة عـىل لـوح مـن ، فقط

األلـوان الداخليـة كانـت  لكـن، احة خـرضاءالفسيفساء يظهره الفنان وكأنه و
 ، وقدمت األنامط بأسلوب فني، حتتوي عىل األخرض واألزرق والذهبي والفيض

وهذا متثل يف الزخرفة التي قدم هبا النخـل مـن ، وظهرت يف صورة زي او عادة
جذع شجرة النخل قدمه ، خالل اللونني األخرض واألزرق والقليل منه بالذهب

فواكـه ، كفة ميزان أما سطح الزخارف فقدمه بالشكل املخروطيبالشبيه وكأنه 
 .زخرفها لتصبح أنامط خطرت عىل البال

هلذا نقول ان كل حضارة قدمت ألنامطها مواد أولية فنحن نعرف ان العرص 
، الروماين استخدم الرماد يف القصارة واحلور والكلس استخدمه يف األرضيات

ل الطني مع الزيت ليكون املادة األوليـة وخلط اليونان طبقات األرض من خال
أمـا املـسلمون فاسـتخدموا املـادة .والتي هي بمثابـة اسـمنت، بني تلك األبنية

الزهرية من خالل اللون وهو املادة األولية التي ظهرت وكأهنا أرضـيات لعـدة 
وأظهـره فنـان ، لوحات وقدموا هذا اللون يف اجلهات العليا من األقواس العليا

وهذا التتويج هو العمل اإلبداعي هلذه القمم وكرر احلالة ، كأنه التاجالصخرة و
 .يف مواقع أخرى من الصخرة

لكن اللون الزهري قدمه يف زخارفه كنوع مميز وكـأس الزهـر الـذي قدمـه 
حيث أظهره وكأنه الطبيعة موجودة بني الساق ، بأسلوب جديد يف عامل الزخرفة

لوب التـي هـي نمـط مكـرر وسـبق أن وزخرفه بالذهب وأشكال الق، والورد
 .حتدثنا عنه من خالل كأس الزهرة
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نجد يف الرسومات ان التفاصيل هي مستطلع نادر وذلـك بتقـديم الزخرفـة 
التي أبرزت النخيل بحجمه االعتيادي نوورق الزهرة بانكامشه الذي خصته به 

ثـل يمكن من خالل هذه الزخرفة أن نمـنح الفنـان مرتبـة علميـة تتم، الطبيعة
 األزرق واألخـرض ، باأللوان والتي هي احلقيقة بخـصوصيتها لتلـك األنـامط

ونحن نقول ان اللوحات تقودنا اىل ، والذهبي والتي شكلت األكاليل والسلسلة
 .العودة اىل األلوان التي نجدها يف ريش الطاووس

 
 هـذا احلقـل لكـن، تعامل الفنان هنا معها وكأهنا حقائق قائمة بحقل ضـيق

جوانب األغصان قدمها الفنـان مـن ، الضيق ظهر عىل أروقة الصخرة الداخلية
 .خالل االسرتسال وقلل من عددها عام سبق أن قدمه بمواقع أخرى

 
امـا االسرتسـال ، قلل من عددها ألن املوقع الذي أظهرها به كان ضـيقا

 املحددة والتي طرحها بـذلك الـساق القويـة التـي فقدمه من خالل الصفة
لـذا قـدم الـساق ، أظهرها وكأهنا الوضوح بقاعدة الزخرفة التي هي الصفة

وأظهرها وكأنه متموج ، باجلانب األيمن كبري وباجلانب األيرس قدمها صغرية
وجعل اجتاهها اىل قمة القوس وقـدم الـساق اخلـرضاء أحيانـا ، وغري مستو

 وبعـض األحيـان أظهرهـا وكأهنـا صـخرة مـن احلجـارة بأسلوب البساطة
 . وهذا برز بتلك الفصوص اجلوهرية، الكريمة
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قدم النفخة هبذا الساق كي يمنحه احلجم واملصطلح االعتيادي هذا ظهر بتلك 
ويف وسط عناقيد العنب اجلميلة والتي أظهرها باللوحة مـن ، األزهار والفواكه

اح ويمكن من خالل اللوحة أن نقول إهنا خالل وجود براعم خرضاء ورمان وتف
أو ان الفنان ذاته كان ، كانت مالحظة زخرفها الفنان عىل مؤثر يف علم الطبيعيات

األرضية التي خيرج منها ساق النخلـة قـدمها وكأهنـا عـدة ، عاملا يف الطبيعيات
جلسات قدمها بأسلوب ناعم ومنتظم منهـا اللـون األخـرض واألزرق، وهـذه 

ذات مدلول كحدث خطر عىل البال ونحن نقول عنه انـه أسـلوب اللوحة هي 
 .كالسيكي من خالل ذلك التشابه بني تلك املجموعة التي حتدثنا عنها

يبقى أمامي مطلب جاد كي افصل من خالل القـراءة بـني أشـكال القلـوب 
التي زخرفها اليونان والفرس وبني النخل الذي زخرفه اليونان، وبـني األنـامط 

 .فها فنان قبة الرصةالتي زخر
إهنا نوع ) بريشم(عن هذه الزخارف اهنا آسيوية أي فارسية و ) هرزفلد(قال 

 .من الفن الساساين ظهرت يف القرن السابع امليالدي
ونحن نقول اهنا إسالمية النمط والزخرفة وسـنورد تفاصـيل هـذه األنـامط 

، ويمـنح الطاقـة يساير اإلسالم الفطرة بشقيها، فيعطي الطاقة احلـسية غـذاءها
اما الطاقة املعنوية فهي الطاقة اإلنسانية األصـلية  .املعنوية جمال العمل واإلبداع

الفسيفـساء  وهلذا قدم لنا صـانع وهي الطاقة التي متيز هبا اإلنسان عن احليوان،
لوحاته من خالل الطاقة املعنوية التي هي واحة من واحات الطبيعة حيث حيتفل 

قة احتفاال ضخام، ألنه جعلها أساس احلياة اإلنسانية وبام أهنا اإلسالم هبذه الطا
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أساس إنسانية اإلنسان فان اإلسالم منحهـا العقيـدة، عـىل شـموهلا واتـساعها 
ونحـن يف هـذه األرض ارض  .وطالقتها ولكي تقوم عىل أساس اإليـامن بـاهللا

انع هذه القدس نؤمن باحلق الذي خلق به اهللا الساموات واألرض، كام آمن به ص
اللوحات التي موضوعها إحقاق احلق عىل األرض خالل تلـك العقيـدة التـي 

 .ثبتها اإلسالم يف النفوس وغذى هبا الطاقة املعنوية يف اإلنسان


 

لنفس ما بعدها قدمها من خالل احلياة ذاهتا الن احلياة يف ظل العقيدة متعة ل
وحاول خالل النمط ان يوسع آفاق اإلنسان بواسطة . متعة االتصال باهللا متعة،

وهلـذا ابـرز اللوحـة مـن خـالل الزخرفـة  .الصلة بـالكون كلـه عـىل اتـساعه
وجعل املؤثر ناموسة األكرب  واملوضوع، وكأهنا طاقة كونية ممتزجة بطاقة الكون،

ن هـذه الظـاهرة مل جيعلهـا منحـرصة من خالل ظاهرة وظواهر هذا الكون، لك
وهذه الفسيفساء حـدث هـام يف  بذاهتا بل ربطها بطاقة احلياة التي هي الطبيعة،

فنـان الـصخرة قـال  .تاريخ العلم وهي حدث يف تاريخ املعرفة بمعناها الواسع
لفنان احلضارة أنت قسمت الكون اىل مادي، وهلذا أصبح الكون الذي قـسمته 

خر فـالكون فيهـا حقيقـة ألننـي  يف الصخرة او يف الواقع اآلاما لوحايت .خرافه
قدمته من خالل جمموعة من الطاقـات املرتاكمـة عـىل الـدوام، ومرتابطـة عـىل 

 . الدوام هلذا مل يقدم صانع الفسيفساء اإلنسان الذي هو احد الطاقات الكونية

���� 
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اإلنسان يقول إن الكون طاقات متجاذبة مرتابطة متحركة يف ترابطها وجتذهبا 

وهذا الكون بل استلهم ، عىل الدوام هلذا مل جيسد صانع الفسيفساء هذه الطبيعة
، ألن الفضائل كلها صدق ونظافة واسـتقامة ، وعية الزخرفة من الفضائلموض

وهي القيم العليا التي قال عنها عبد امللك إىل هـؤالء الفنـانني واىل ابنـه الوليـد 
الفضائل كلها حق وعدل ومجال وكامل وهي جـزء مـن ) الطواف (حسب نص

 .ا اهللاجزء من فطرة اخلليقة التي خلقه، بنية الكون وبنية اإلنسان
 ؟وهنا يربز أمامنا سؤال هام متى يصبح اإلنسان طاقة كونية

ألن ، نحن نقول من خالل لوحات احلضارة مل يكن اإلنسان طاقة كونيـة
وبرسومات أسـطورية ، صانع تلك اللوحات قدمه بأشكال وأحجام خمتلفة

 لكن الفنان املسلم اعترب اإلنسان طاقة كونيـة،  فوق الطاقة العقليةسومقايي
وكلام متسك هبذه الفـضائل ، ألنه يتجاوب مع الفطرة ويتامشى مع الناموس

وهذه القيم فهو طاقة كونية خلقها اهللا كي تؤمن بالعقيدة وتلتزم بـأوامر اهللا 
 .وتنتهي عن حمرماته

–التصور اإليامين للحياة هو الواقع الذي يكتشفه العلم يومـا بعـد يـوم 

وكـذلك قدمـه كـام قلنـا ، ته األساسيةهلذا جعل اإلسالم هذا التصور قاعد
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أمـا ملـاذا مل يمـل الفنـان .التي هي األساس اإلنساين لإلنسان، طاقة معنوية
 ؟املسلم إىل الفلسفة

وهي ، ألن الفلسفة هي نظرية جتريدية بحتة وتدور ثم ترجع من حيث بدأت
كـوت اإلسالم ال يكره التأمل يف مل.ال متنح البرشية غذاء حقيقيا صاحلا للحياة

ولكنـه خيرجهـا مـن كوهنـا تـأمالت ، اهللا بل يدعو إليه دعوة حارة قوية ملحة 
وهذا ما ملسناه يف لوحات قبة الصخرة واملسجد األموي ألن الفنان ربط ، نظرية

هذه التأمالت بواقع العمل وواقع الشعور وواقع السلوك وجعل هلذه الزخارف 
يـشدين اىل هـذه املقـدمات لكـن مـا ، صدى مبـارش يف جمـال احليـاة الطبيعيـة
نقل تراثهـا وعاداهتـا  ألن كل أمة تبدأ يف، والتحليالت هو نقل الرتاث واغناؤه
األمة تنقل تراثها اىل أجياهلا الشابة من أجل ، وتقاليدها ومعارفها وطرائق حياهتا

متكني أجياهلا اجلديدة من املحافظة عىل تراثها القومي وعىل عاداهتـا وتقاليـدها 
 .هتا ومثلها العلياومعتقدا

لكن ملاذا ربط علامء البحث الذين وفروا هـذه اللوحـات وهـم مـن علـامء 
 ؟الغرب باالقتباس

، وا هذه اللوحات بل قارنوها مع لوحـات احلـضارةأان علامء الغرب مل يقر
وأنا أقول ان الفنان املسلم من خالل ما ملسته وما اطلعت عليه من لوحاتـه قـد 

ألنه اذا اقتبسنا فسوف نكـون عالـة ، بس من هذه الثقافةرأى الرضر من أن نقت
لـذلك أوجـدنا زخرفـة قبـة الـصخرة البيئـة ، عىل احلضارة وخمالفني للعقيـدة

، الطبيعية التي خضعت لنواميس جامعة حمكمة من خالل اللوحة التـي قـدمتها
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وقدم لنا هذا التكيف كنـاموس ، حيث منحتها الدقة وجعلت النظام يف ترابطها
وأظهره وكأنه سـنة اهللا يف خلقـه ولـو حاولنـا أن تقـرأ ، عي يف هذا الوجودطبي

لعرفنـا أن ، موضوع الزخرفة قبل تركيبها وصبها بشكل ألواح مـن الفسيفـساء
الفنان قد استمد طاقته من العقيدة والعلم ألن العلـم قـوة وبـه يـستنري العقـل 

لفنان مع علم الطبيعـة هلذا تعامل هذا ا، وبدونه يظل اإلنسان يف ظلامت اجلهل
 .التي ساعدته لكي يتعرف عىل البيئة الطبيعية

الطبيعية لكن عامل العقيـدة سـخر   أن يصلح بيئتهلاستطاع اإلنسان األو
وأخضع قوى الطبيعة إلرادته وغـري وجـه األرض ، اجلامد واحليوان خلدمته

املعارف التي وقدم القاعدة التي تقول ال تقوم الثقافة العامة عىل ، وفقا هلواه
بل ان الثقافة تقوم عىل ، وال عىل املهارات التي يكتبها، حيصل عليها الباحث

هلذا نجد يف لوحـات ، االجتاهات التي يكوهنا الباحث نحو احلياة بوجه عام
الصخرة أن الفنان قد عزز املعرفة من واقع النواحي التطبيقية املختلفة لتلك 

 .األنامط التي قدمها يف لوحاته
 ؟كن أبن تكمن قواعد هذا الفنل

احتياطا للذين كانت قواعدهم التي ساروا عليهـا أصـح القواعـد لإلثبـات 
التارخيي وأعالها وأدقها ومل يتعاملوا مع الفنون النقلية بل اجتهدوا يف رواية نقل 

 قراناه يف كتب املتقدمني السابقني وطبقوا قواعـد هـذا امعلوماهتم بإسناد كل م
حتـى ، ادة التوثق من صحة النقل يف أي يشء يرجع فيـه إىل النقـلالعلم عند إر

 .قالوا عنه منطق املنقول وميزان تصحيح األخبار
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لكن كثـرة زخـارف ، استخدم فنان احلضارة هذا األسلوب ألنه يثري اخلوف

يعترب أبرز مميـزات الفن اإلسالمي جعلت بعض من قارن بني أساليب الفن أن 
ومن كل ، أي أن الفنان هو الذي خيتار من كل بستان زهرة، هذا الفن بأنه زخرفة

شجرة ثمرة ليحشد يف عمله الفني كل العنارص النباتيـة والوحـدات الزخرفيـة 
والزخارف الكتابية التي تسهم يف إبداع أثر فني أصيل،عىل ضوء ما ذكرناه هـل 

  فن اجلاملية الشاملةيمكن أن يكون الفن اإلسالمي
أقول نعم فقد قرأت عدة لوحات من الفسيفساء الرومانية والبيزنطية والكثري 

ومل أجد يف هذه اللوحات اجلاملية ، والفارسية من الرسومات اليونانية والبيزنطية
 .لكن يف لوحات قبة الصخرة وبلوحات املسجد األموي متيز هلذا الفن ،الشاملة

، س هبذه اللوحات ما هيتم به الفقراء واألغنياء عىل السواءحيث نستطيع أن نتحس
ويتـضمن ، وهذه اللوحات تلبي رغبة البرص يف رؤية مجال اإلبـداع واالبتكـار

ه العنـرص بوالعنرص التزييني الذي نجد ، العنرص التعبريي املتجه اىل عامل املعنى
 وراء النظـرة وهلذا نجد يف هـذه الزخـارف رؤيـة تكمـن، املتجه اىل عامل احلس

هذه الرتمجة هي نظرة ، السطحية التي تقدم الرؤية اجلاملية اىل ما بعد النظرة املادية
اإلنسان إىل الكون الذي يعيش فيه وحييط به ويعرب الفنان عن طبيعته الداخليـة 

 .ويلبي رغبة اإلنسان يف الصفاء والنقاء، وإيقاعاته الروحية
ويتميـز ،  يتجاوز واقع اإلنـسان وعـرصهوهلذا كان هذا الفن التفاؤيل الذي

وكـان هـذا األسـلوب جـذابا وقريبـا مـن القلـوب ، بكونه كاحليـاة ال هنائيـة
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ولبـى رغبـة اإلنـسان يف اجلـامل ، وأثار التأمل مـن خـالل التفكـري ،واألذواق
 وكام وضحنا فان أشكال النخل التي زخرفها اليونان ءهلنااوتعطشه إىل الصفاء و

ومن ثم دهنوه بألوان  ،ط النخل الذي رسمه اليونان والفرسوبني نم، والفرس
 يقول ان هذه الزخارف أسيوية وتعود للعرص الروماين) هرزفيلد (نجد، متعددة

أما جاربر فيقول أهنا ساسانية ، ويضيف هريزفيلد أهنا فارسية أسيوية) وبريشم(
يـشم وقـال إهنـا هلذا أردت أن أقدم رسمة اىل الوردة الفارسية التي اهتم هبـا بر

من ) رسي (نفس الوردة التي قدمها الفنان املسلم يف الصخرة وصورها الدكتور
ونقدم رسـمة اىل . )٢٧٢ (إيران ونرشها يف كتابه تاريخ الفن األشوري صفحة

ان املـسلمني ) هرزفيلد (وايل قال، وجه تاج العامود الذي هو موجود يف فنلندا
مدة الصخرة هذه األعمدة تشكل الـدائرة نقلوه أي قلدوه يف زخرفة تاجات أع

 . الثانية التي حتمل الصحن والقبة
فـإنني ، اذا تعاملنا مع نمط النخل نقرأ من هذا املخطط الذي يظهر به النخل

أقول ان أسلوب الزخرفة الذي استخدمه فنان قبة الصخرة كان مبنيا وفق قانون 
والـذي يعـرب عـن ) د اآلخـربقاء بعـ (مل يعرفه فنان احلضارة وهذا القانون هو

من أجـل ) كراحة اليد (وقدم الفنان مقدمة النخلة من خالل الشكل، الالهنائية
حـول النخـل حيـث قـال إن ) هريزفيلـد (لكن ما اعتمـده، أن يتجنب التناظر

اليونان رسموه من خالل الشكل الذي يغشى اخليال وأظهروا حوله قواعد من 
يف العراق ) قرص نرص بال (ان هذا موجود يف) هرزفيلد (اآلجر والقرميد ويقول

 .وهو يعود إىل العرص األشوري
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لكن يبقى بيننا وبني أولئك الذين حتدثوا عن حضارتنا هو ذاك الرشق الذي 
الـرشق ، الرشق الذي دائام حيافظ عىل عمق األصالة واالنتامء، نعيش عىل أرضه

 من خالل بقاء بعد آخر طناموهلذا قدم هذه األ، الغيور واملغاير لتحديث التقليد
 .بل جيب أن نقول انه استحدث النمط املستحيل، حتى ال يقال عنه أنه قلد

تظهر باستخدام نفس األسلوب بـشكل  يدعم قويل هذا أدلة عديدة واحدها
 .والتي أشار اليها وكأهنا ورقة زهرة، من الطوق والعنق أي السلسلة

اللـوتس  (هـي زهـور التـي قـدمهايعيدنا هذا من خالل الذاكرة اىل تلك ال
جتنـب بـه ذلـك ، وقد قدمت بأسلوب بسيط سامه أسلوب التحـديث) والزنبق

بل نجد أنه قدم اللـوتس والزنبـق ، التشابه بني اللوتس يف الفرعونية والفارسية
ولكـن ، وكأهنام ساللة أو أحد البزريات هلـذه الزخـارف العريقـة يف احلـضارة

ألنـامط اآلشـورية وهلـذا نحـن نؤكـد أن هـذه ليست اللوتس التي ظهرت يف ا
األنامط تنتمي اىل ساللة املجموعة الثالثة التي ظهرت هبا أوراق الزهـر ضـعيفة 

وقد ظهر يف هذه الكثري من النقاط واألوراق وقدمت من خالل نمـط ، ودقيقة
عريض ويعيدنا هذا األسلوب اىل الطريقة املدهشة التـي اسـتخدمها فنـان قبـة 

أما هذه الدقـة والـنقط التـي ظهـرت عـىل ، حتديث هذه الزخارفالصخرة يف 
األوراق كانت الرباعم التي تشاهد يف مجيع أنامط املجموعة الثالثة مـع خاماهتـا 

وهذا الرسم ال يـشابه الـرباعم التـي تظهـر  ،وأرضيتها التي قد تم رسمها بدقة
ولكـن مـن خـالل املراجعـة وجـدت أن موضـوع هـذه ، باللوتس اآلشـورية

وهلذا فقد ، املجموعة يستحق االعتبار ألن الفنان قد اشتقه من اللوتس ومل يقلده
يقول أن ) هرزفيلد (لكن، قدم التزاما بأسلوب الرشق العزيز الغايل يف األصالة
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وهذه األنامط هي عنارص متثل ورق الزهر ، هذه األنامط هي طبيعية أصلها يوناين
 .اىل هذه اللوحةوالنبات وأورقه العنق وما تم إضافته 

لكن يبقى يل كلمة والتي اعتربها خامتة ونتيجة ختص تلـك املجموعـة التـي 
خطرت عىل بال املزخرف ليس فقط من خـالل  نقول عنها تقاليد رشقية قديمة
 .خصوصيتها والتي رشحناها

أن تلك الزهور التـي تـم إضـافتها إىل تلـك ، ويمكن ان نقول بلغة اآلداب
لكن يمكن ، لتي وضعت هبا بدون أي اعتبار اىل التخمنيالواجهات واألماكن ا

أن نقول أن موضوعاهتا كانت تعرب عن بصرية وذكاء واحرتام وهلذا فقـد التـزم 
الفنان بوضع كل عنرص من هذه العنارص يف موقعه حـسب اخلطـة املوضـوعية 

ان ، ومن ثم نفذت بدقة حسب اخلطة املـذكورة، التي عاجلت الزخرفة أحداثها
 وا أنامط احلضارة الرشقية القديمة من وجهة نظر الفن عرفوا مقياسنيأن قرالذي

، أوهلام امتداد هذه األنامط بالرشق ثانيهام قيمة وقدرة هذه األنامط، هلذه األنامط
واملعروف أن اليونان هم من قدم فكرة رسم األشـكال بـاأللوان واسـتخدموا 

امط الـصخرة منقولـة عـن الفـن هلذا قال هؤالء العلـامء ان أنـ، الرسم بالدهن
نوضـح أسـلوب التحـديث يف موقـع  ولكـي، اليوناين واآلشوري والـساساين

الصخرة جيب ان نلتزم بالقاعـدة التـي عـرب عنهـا الفنـان مـن خـالل اللوحـة 
رسـم ، واألسلوب الظاهر عىل قمة األقواس العليا يف اجلهـة الـشاملية الـرشقية

 العشب موضوعه تلـك الزهـور والتـي وهذا، الفنان سلة فيها نوع من العشب
تشكلت من الزنبق لساقها الطويلة التي قدمها الفنان من املـادة اخلـام وبـاللون 
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اثنان من هذه األنامط وجـدت منقوشـة ، باللون األمحر وأظهر الرقبة، األخرض
 .ومزينة يف الصخرة

الزخرفة يف كل من الصخرة واملسجد تساوي رشف املطلوب الذي يـرشف 
جه وعظمته خطورة هذه الزخرفة تكمن بكثرة املنافع التـي هـي موضـوع بنتائ

اللوحات وبحسب تلك املنافع وجب عىل املزخرف العناية هبذه الزخرفة التـي 
حيث استقامت مع ما استقام ، بقدر ما اعتنى هبا كانت منهجا فيه القدرة واملنفعة

نان عن االستقامة مـن وعرب هذا الف ،به الدين والدنيا وانتظم به صالح اآلخرة
ألن القلـوب ترتـاح إىل الفنـون املختلفـة ، خالل الدين الذي تصح به العبـادة

 .هلذا كانت تلك اللوحات كالتنقل من حال إىل حال، وتسأم الفن الواحد
ولكل أدب ينبوع وأسس الفضائل وينبوع األدب هو ، ان لكل فضيلة أساس

 .واجلهل أنكى عدوالعقل وكام قال احلكامء العقل أفضل مرجو 
وهلذا نجد ) صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله (وقال معاوية بن ايب سفيان

وتعبريه كان خريا ملواهب ، ان فنان الصخرة قد عرب عن اللغة من خالل اللوحة
وأفـضل ، دلت هذه اللوحات عىل أن العلم أرشف ما رغب فيه الراغب، العقل

حيـث نجـد عبـد امللـك ، فاه الكاسبوأنفع ماكسبه واقت، ما طلب فيه الطالب
وان كنـتم وسـطا ،  يابني تعلموا فان كنتم سادة أي يف العلم فقتم-:لبنيه  يقول
 .وان كنتم سوقة عشتم، سدتم

 وهلذا يقول اىل أولئك الذين قالوا عن أهل احلجاز الذين كانوا أهل اإلسالم
ل االنتقال من أولئك هم شعوب بدائية وان تباينت يف كثري من األمور من خال

 .احلياة البدائية اىل مراحل املدينة األوىل
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طبقـات وهـذا  كامل ال نظـام لكن يف اإلسالم املراحل ثبات يف شكل نظام
أما نظام احلضارات فكـان ، النظام الكامل قدم وحده املهن من واقع التخصص

نظاما طبقيا وهو رضب من رضوب نظام العائلة والتعليم الديني كـان عنـدهم 
 يد طبقة الكهنة ذات الصلة يف تفسري العالقة بني نواحي احلياة العملية وبـني يف

 ما منحته اإلهلة هـو مـا -:عامل األرواح وهلذا قال الكهنة من خالل نصوصهم 
 .يسمى بالطبيعة وما يطابق الطبيعة عليه طريقة الواجب الذي يسمونه بالفضيلة

 
والتفـريط أي ، وكأهنا األوسط بني طرفني أي وسط بـني األفـرادعرفها 

لكن الفضيلة عند الرومان كانت االلتزام ، وسط بني رذيلتني هذا يف اليونانية
التام بني االنفعاالت والشهوات وهذا مـا سـامه الرومـان حـسب القـانون 

 .الروماين قانون الوسط
وهـدف هـذا ، واإلخـالءجسد اليونان اإلنسان وكأنه يمثـل خـري الطبيعـة 

بل ، لكن فنان قبة الصخرة مل جيسد الطبيعة، التجسيد االحتفاظ بطبيعة االنسان
وهلذا قدم لنا أنامطها ، تعامل مع الطبيعة وكأهنا قاعدة عامة لكل جتارب االنسان

مع ، من خالل اللوحة الكاملة املتكاملة املعربة عن واقع احلياة والكون والطبيعة
وهـو هبـذا ، الزخارف بفرط الذكاء وحسن الفطنه وجودة احلدسأنه قدم هذه 

) العقل نور يف القلب يفرق بني احلق والباطل (العمل التزم بقول رسول اهللا 
وهلذا نجد ان هؤالء الذين كتبوا موضوع هذه اللوحات أكدوا لنا أن عـىل كـل 

، علوم كلهامن نفى أن يكون العقل جوهر أثبت حمله يف القلب ألن القلب حمل ال
 .هذه اللوحات قدمت لتكون ظاهرة التغيري
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وهو عـامل ال ، ألن الفنان املسلم مع عامل مفتوح األشكال تنوعا ليس له هناية
ألنه متعدد متكرر غري مستقر ال يدوم ، نكاد أن نسميه كونا باملعنى القديم مطلقا

 .عىل حالة واحدة
ولكن هذا ،  رأي فالسفتهلكن فنان احلضارة أمن بأن الكون مغلق وهذا هو

اإلغالق هو خيال من الدهر عىل أن هذا الكون يتكون من الـداخل مـن صـور 
 .ثابتة وله من اخلارج ختوم مودة

هلذا قدم مزخرف الصخرة التغري ال الثبات الن التغري معيار حقيقية الوجود 
 .والتغري موجود يف كل مكان، وطاقته

مية أظهرت قوة العلـم ومـا صـاحب ونحن من خالل األنامط الفنية اإلسال
 .ذلك من تطور للنظريات التي شملت معظم قطاعات احلياة ومصاحلها
وهـذا ، وقدم التغري كأسلوب ثقايف عالج الثقافة والزخرفة التي اعتربها الـنص

 .تغري استجابة لعوامل احلراك والتفاعل املختلفة يف ثقافتنا عن غريها من الثقافات

 
بل عرفها ، قدمها من خالل كوهنا تستمد من مفرزات جاهزة أو مواد مصنفة

وقبل اسـتعامهلا وممارسـتها ال تكـون جمـرد ، بأهنا تنشأ يف جمال العمل والتطبيق
ومن هذه املقدمات للمعرفة اسـتمدت ، ثم تتحول اىل معرفة حقائق، معلومات

ألن املعرفة عند املسلمني هي علـم لـه ، اعلام جديدا عرفوه بعلم االنثروبولوجي
أوهلام الطبيعة التي تقتيض اثر تطور الكائن أي احلـي البـرشي ، فرعان أساسيان

أما الفرع الثاين فهو الثقافة يف أوسع معنـى هلـا والـذي هـو ، وتكيفه مع الثبات
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وهذا ما قدمـه لنـا املـأمون مـن خـالل املـصادر اليونانيـة ، الدراسات اللغوية
ونحن نسميه داللة الثقافة املندثرة ، ومانية والفارسية والبيزنطية اىل العربيةوالر

 .من األندلس وزخارفها فاقت مدرسة سموها مدرسة االنتشار الثقايف

 
ألن الثقافات مل تكن نتيجـة نمـو متـواز مـستقل بـل كانـت نتيجـة انتـشار 

فنحن نقول أن الثقافة يف حد ، ز ثقافية قليلة من هذا املنطلقاخرتاعات من مراك
 .أي التي طورها الناس يف املجتمع، ذاهتا تشمل مجيع طرائق احلياة

ونقصد بكلمة الثقايف أي طريقة احلياة املشرتكة برمتها لدى شـعب بالـذات 
الشعور الذي ، متضمنة طرقهم يف التفكري والترصف منها ذلك الشعور بالذات

 .عرب عنها مثال يف الدين والقانون واللغة والفن والعرفي
وبام أن التكامل ال يكون شامال عىل اإلطالق وملا كانت ال ختضع للتخطـيط 
الذهني بل هي نتاج لتاريخ طويل وهلذا فان الثقافة تستخدم موازين ومقـاييس 

 .غري عرشية
يعيش يف عـامل فمثال لوحات احلضارة قالت اإلنسان وحده الذي يراد له أن 

 .الرضورة وعامل الواقع
وهلـذا قـال ، اإلنسان وحده هو الذي يراد له أن خيالف الكون وفطرة احلياة

 الفنـان امللتـزم بالعقيـدة –من انحرفت فطرتـه فـسدت سـجاياه  الفنان املسلم
يف حـدود  ألن اإلسالم ال يقبل أن حيرص اإلنسان، اإلسالمية خالف هذا النص

انام يريده ان يعيش يف الواقع الكبري الذي يشمل الـرضورة ، هذا الواقع الصغري
 .واالنفالت من عامل الرضورة
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من واقع الزخرفة عمل الفنان عىل إحياء طاقة اخليال لكي تساند طاقة الواقع 
، يل يف الكامل املطلق بقدر ما يطبقتخوقدم ال، وترفعها عن قيود الواقع املحدود

ده عىل إبراز الواقع الذي حاول من خالله الوصول ألن ختيل الكامل املطلق ساع
 .اىل الكامل الفني يف الزخرفة

 
من هنا غذى خياله بتلك املناظر ، ألنه نظر اىل الكامل واجلامل يف العامل اآلخر

فيها  (جلنة عن اواقتدى الفنان بقول الرسول ، واملشاهد واحلاالت الطبيعية
 .) ماال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش

وهلذا عمل مؤلف هذه اللوحات ليعرفنا أن اإلنسان يعمل يف األرض وقلبه 
ومـن هنـا ، متجه إىل السامء ويدعو اهللا يف كل عمل لينال ثوابه ومغفرته ورضاه

 كـل مـنهام مكملـة والطاقـة املعنويـة التـي، قدم لنا الفنان املسلم الطاقة احلسية
 .لألخرى رغم ان كل واحدة منهام تعمل يف اجتاه

 
نعم ان الفن اإلسالمي يؤكد فضيلة العمـل ألنـه بـث النـشاط يف اإلنـسان 
وجعل بيئته كورشة عمل فني يمثل مظهرا حضاريا وجيسد فكرا مجاليا وحيقـق 

 .راثا إنسانيا خالداتقدما ثقافيا ويشكل ت
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، أسهم هذا الفن مع اللغة يف التعبري عن الفكر اإلنساين وحـاالت الوجـدان

واذا كانت اللغة فن ، ان الفن واللغة دعامة كل حضارة هبام تنشأ وتتطور وتزدهر
وإذا كانت اللغـة ، بري الفني والتجسيد اجلميلالتعبري يف احلياة فان الفن لغة التع

فان الفن يتميز بقدرته ، قارصة عن التعبري الدقيق عن الفكر وحاالت الوجدان
بواسطة الرموز الفنية والقدرة ، عىل تشخيص الفكرة وتصوير حاالت الوجدان

 .عىل التعبري عن الكائنات وأكثر األشياء تعميام وإطالقا
 يصمم عىل أن هذين الصفني مـن الـورق )هريزفيلد (ا ملاذ-: والسؤال هنا 

 ؟أحد اآلهلة اليونان) مرتي (التي ختص األزهار قد ظهرت حتت أقدام
 األول هو تلك التاجات التي تظهـر عـىل -:تعرف أآلله اليونانية بأسلوبني 

لكـن شـكل .والثاين األرضية الوردية التي تقـف عليهـا األهلـة، رؤوس األهلة
ومل تكن رؤيا ، راق ختتلف من خالل الزخرفة بني حضارة وأخرىاألزهار واألو

هلذا قالوا ان الفنان املـسلم ، هريزفيلد أبعد من حتديد النمط بني الفن واحلضارة
 .نقل هذه األنامط وقدمها يف قبة الصخرة
وهـذه األصـالة ، أي األصـالة احلقيقيـة، لكن هذا االدعاء كان ينقصه عوز

ا ألن الطبيعات التي قدمها فنان الصخرة تعرب عن األصالة كانت حتتل تباينا غريب
وأعني الفن اليونـاين ، ومل تكن مشتقة من الفن الكالسيكي، وااللتزام بالعقيدة

وهذا ما يؤكده موقع تلك الزخرفة يف قبة الصخرة التي مل ، والروماين والبيزنطي
التباين أشار ودل عىل تكن حتت أقدام اآلهلة التي متثل التعامل مع اإلنسان وهذا 
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لكـن موضـوع ، األوىل اليونانية والثانية الرومانية الـرشقية:تباين بني حضارتني
هذه الزخرفة يمكن أن نقول عنه أنه وليد جديد للزخارف مجيعها التي ظهـرت 

لكن هذا الرمز وهذه احلروف املطبوعة والتـي زخرفـت عـىل ، يف قبة الصخرة
، يف األنـامط التـي ظهـرت يف قبـة الـصخرةأرضية باللون الزهري قد ظهـرت 

يف عـرصه قـد تـم زخرفـة قـصور  وظهرت يف عرص هشام بن عبد امللك الذي
 .عديدة وهذا تم بعد عبد امللك بأربعني عاما

لكن وجود أحد هذه اخلطوط القائمة عىل األقواس املتقابلة وبخاصة يف قمة 
ك الشكل املخروطي األقواس وقد تم معاجلة نمط بصل النبات الذي ظهر بذل

، ويمكن أن نـسميه رمـزا مـن رمـوز الـصخرة، الذي تتمتع به شجرة الصنوبر
 .وأخريا يمكننا القول من أن الورد هو من الزنبقة

ومـن ، لكن شكل الورد وزخرفته هو نمط شائع من ناحية عنرص الزخرفـة
 .ذلك الطيل باجلص وبخاصة يف العرص األموي

ملجموعة التالية التي حتدثنا عنها والتـي هـي  قبة الصخرة ايفتشكل الورود 
ذاك الوليد اجلديد من حيث أن الفنان قد جعلها معلقة عىل قمم األقواس وحتى 

مل يقدمها كأرضية أو مزخرفة عىل تاج ، ال جيعلها الفنان مشاهبة للنمط البيزنطي
 .عامود أو عىل قاعدة من قواعد األعمدة

التي قدمها فـوق الكتابـات التـي خطهـا لكن الفنان توج هبا قمم األقواس 
بـل نـرشها عـىل ، ومل يقدمها بأسلوب دائـري أو حمـصور، وعىل قمم األقواس

امتداد الواجهات ويمكن أن يسهل قراءهتا ألنه رقـم تلـك األقـواس وجعلهـا 
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والتداخل بـني األنـامط ، متممة لبعضها من ناحية اخلط والزخرفة وموضوعها
مـؤثرة قـدم الزخرفـة التـي ظهـرت عـىل األوعيـة ظهر وكأنه جمموعة معربة و

وهلذا يمكننا القول عنها أهنا كانت اخلطة األوىل ، املنسوجة بني الورود واخلطوط
ونحن نقول عنه أنه أصبح نمطا خاصا ، بأسلوب التعليق وهو أسلوب جوهري

 .ومميزا يف الفن اإلسالمي والذي نسميه شعار فنان الصخرة

 
نقول ، اىل الذين قالوا عن أنامط الصخرة وزخرفتها هي منقولة عن احلضارة

فكل مسلم يف ، ال كهانة فيه وال وساطة بني اخللق، هلم بأنكم مل تفهموا اإلسالم
واحلـاكم ، أطراف األرض ويف فجاج البحـر يـستطيع بمفـرده أن يتـصل بربـه

وال من الوساطة بـني اهللا والنـاس ،  اإلهلياإلسالمي ال يستمد واليته من احلق
كام يستمد السلطة ذاهتا مـن ، إنام يستمد مبارشته للسلطة من اجلامعة اإلسالمية

وحيتكم إليـه ، التي يستوي الكل يف فهمها وتطبيقها متى فقهوها، تنفيذ الرشيعة
عـن الكل عىل السواء وهلذا يقيم اإلسالم هذه العدالة االجتامعية التـي كـشفنا 

وهناك حتديد لبلـوغ األهـداف مـن خـالل  طبيعتها إمجاال لكن عىل أسس ثابتة
وسائل معينة كام فعل عبد امللك حينام بنى كال من الصخرة واملسجد عىل أرض 

 .القدس التي باركتها السامء من خالل معجزة رسولنا سيدنا حممد 
 دعـوة ومل تكـن، قدم عبد امللك هذه الزخرفة حيث جعلها قـضية واضـحة

 ؟لكن ملاذا جعل عبد امللك هذه الزخرفة قضية واضحة ودعوة جمملة، جمملة
الدين دعوة ،  بطبيعته دين تنفيذ وعمل يف واقع احلياة واإلسالممسالألن اإل

وهلذا فإنني أقول إن مـا قـدمناه .وإرشاد جمردين يف عامل املثال كام قال عبد امللك
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، سية عن الكون واحلياة واإلنـسانمن مداخالت توضح أن لإلسالم فكرة أسا
ألن هـذه العدالـة ال تقـف ، وهذا اإلدراك قدمناه من خالل العدالة االجتامعية

 .وهذا ما قدمه فنان قبة الصخرة، عند املاديات واالقتصاديات


 

ان الواقـع الـذي يعـده اإلسـالم ، جيب علينا أوال أن نعرف ما هـو الواقـع
ألن هذه ، وهذه احلقيقة ليست واقع فرد وال واقع شعب وال واقع جيل، حقيقة

أما ، العنارص حتتل الواقع الصغري املحدود املوقوت الذي تعاملت معه احلضارة
حـسابا جلميـع املـصالح  وحيـسب، الواقع يف اإلسالم فانه يشمل مجيع األفـاق

وهـذا هـو ،  تشمل اإلنسانية كلها منذ البـدء اىل النهايـةوهيدف اىل حتقيق غاية
ألن الزخرفـة ، التعارض يف الواقع املحدود الذي اعتمده مزخرف قبة الصخرة

 .شملت واقع اإلنسانية كلها ال واقع فرد وال شعب وال جيل

 
ومن ،  العلم سبيل اىل معرفة اهللا وخشيتهفنان الصخرة نفذ القاعدة التي تقول ان

وال يف طبيعـة اإلسـالم وال يف ، خالل اللوحة فلم نجد فجوة بـني الـدين والعلـم
 وهلذا فقد حفظ .تارخيه كالفجوة التي وقعت بني فنان احلضارة واآلهلة التي صنعها

 التاريخ سريا هلذه النامذج التي صممها فنانو عبد امللك وقـد عرضـت عليـه وعـىل
ودرست حسب قواعد التطبيق والقياس والتفريغ ، الوليد وقد عرضت عىل الفقهاء

 .الذي كفل ألحكام اإلسالم أن تساير حاجات املجتمع املتجددة يف ذلك الزمان
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نجد يف اللوحات أن الفـن اإلسـالمي لـيس يف عزلـة تعبديـة وقـدم النمـو 
نان قدم أنامطـه لتكـون العضوي الطبيعي ألي نظام يف بيئة من البيئات وهذا الف

ودعا من خـالل هـذه األنـامط اىل مراجعـة الرصـيد  رسالة عاملية ونظاما عاما
املدخر ولذلك فإنني أحاول معرفة أسسه العامة وأحاول أن أتعامل مع مفقـود 

 .األسس التارخيية يف حياتنا ألن ديننا يدعو اىل أن نكون يف املقدمة
عية يف اإلسالم حتى ندرك فكرة اإلسالم لن ندرك طبيعة العدالة االجتام اننا

ألن العدالـة االجتامعيـة فـرع مـن ذلـك ، الكلية عن الكون واحلياة واإلنـسان
 .األصل الكبري الذي ترجع إليه كل تعاليم اإلسالم

 
 الكـون واحليـاة الباحث يف اإلسالم عليه أن يتبني أوال فكرتـه الكليـة عـن

فنـان الـصخرة مل ، قبل أن يبحث عن رأيه يف احلكم أو رأيه يف احلال، واإلنسان
لوحاته قبل أن يبـدؤوا يف  ألنه قدم، يتعامل مع ما أطلق عليهم فالسفة اإلسالم

 .نظرياهتم الفلسفية التي اعتربها البعض أهنا إغريقية يف روحها
وطبيعـة ، القة بـني اخلـالق واخللـقعرفنا من قراءة هذه اللوحات طبيعة الع

العالقة بني الكون واحلياة ونحن نسمي هذه اللوحات ليست فلـسفية بـل هـي 
فكرة إسالمية والبحث املفضل هلذه الفكرة الكلية هو موضوع مفصل أرجو أن 

 .يوفقني اهللا إىل إخراجه للوجود

 
، ألجزاء متناسـقة اخللـق والنظـام واالجتـاهقدمت الوجود وحدة متكاملة ا

وعرفنا أن الكون ليس عدوا للحياة وال عدوا لإلنسان الذي هـو أرقـى نـامذج 
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وليست الطبيعة خصام لإلنسان تصارعه وتغالبه كام عرفتها ، احلياة بصفة خاصة
بل ان الطبيعة كام قـدمها الفنـان املـسلم صـديقة ال ختتلـف ، لوحات احلضارة

وعرفنا هذا الفنان أن وظيفة احلياة ليـست ، من اجتاهات حياة اإلنساناجتاهاهتا 
وهبذا التعريف خالف فنان احلـضارة ، وا يف أحضاهناأمصارعة الطبيعة التي نش

 .ومل يقلده يف صياغة زخرفة لوحاته يف الصخرة
شمل نشاطات فكرية ، قدم مؤلف تلك اللوحات لألمة مفهوما ثقافيا واسعا

كانت ثقافته إطارا نظمها لتكون األرضية التـي جتمـع بـني اللغـة أو تعبريا آخر 
وهذا مـا يؤكـد أن هـذا ، والفكر اللذين مجعا األمة يف خط واحد ومسار واحد

الفنان حرص عىل استغالل شخصيته الثقافية ألنه ميز هوية أمته احلضارية مـن 
ظـيم حتـى خالل أن الثقافة هي مرتكزات قيها مفارقات تكمن يف أن الفكر الع

 .يؤتى ثامره ال بد أن يراه أصحابه كام هو عظيام
بل لغة معربة ، لكنها لغة غري مكتوبة، لقد قدمه من خالل مفهوم الثقافة لغة

ناطقة من خالل اللوحة ذاهتـا وقـدمها بأسـلوب بحيـث اليعـالج جانبـا دون 
 وعرفها بأهنا خطة حياة وإطار تنظيم يف داخله كل صغرية وكبـرية مـن، جانب

 .أمور الكون والطبيعة

 
قدمها فنان احلضارة وكأهنا جمموعة من األفكار واملثل واملعتقدات والتقاليد 

وهي تراث املايض من خالل قصصه ورواياته وأساطريه ، والعادات واملهارات
كل أجـزاءه تتـداخل ، وقال عنها أهنا مصطلح وحسب هذا املصطلح، وأبطاله
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اللغة ولدين ومها فكر خاص نـاتج ، وأهم هذا الكل العموميات،  وثيقاتداخال
 .عن التخصص املهني

وهو هبذا التعريف خيالف الفنان الذي عرف الثقافة بأهنا جزءا مـن العقيـدة 
، وعرفها اليونان بأهنا املحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخـصيته، والفكر

لنحـت والرسـم والـصور والقـصص برز هذا يف األعامل الفنيـة مـن خـالل ا
ونحـن اذ نعـرف الثقافـة اإلسـالمية نقـول أهنـا مقومـات األمـة ، األسطورية

 .اإلسالمية بتفاعالهتا يف القديم واحلديث وتشمل الدين واللغة وتاريخ حلضارة

 
فرتة طويلة هيملـون دراسـة الفـن كان كثري من مؤرخي الفن الغربيني طيلة 

وأسـسه ، العريب اإلسالمي لعدم فهمهم مجاله وعـدم إدراكهـم معـايريه الفنيـة
ري غربية يألهنم كانوا يعتمدون يف تقويم آثاره عىل معا، ولغته التعبريية، الفكرية

 .تقوم عىل فكرة الفن التشخييص
متجاهلني أن ، اهبةواعتامدهم يف تقويم آثار الفن اإلسالمي عىل معيار املش

، يعرب عن فلسفته ومجاليته اخلاصة واملتميزة به لكل فن مفهومه اجلاميل الذي
مما جعلهم يصلون اىل نتائج خاطئة اعتربت الفن العريب اإلسالمي غري قادر 

 .عىل حماكاة الطبيعة
ولكننا نقول اىل أولئك ان شدة تـأثركم بـالفن اليونـاين والرومـاين كمعيـار 

وتلـك ، وعىل معرفة تارخيه، كم بعيدين عن مجالية الفن اإلسالميجعل، وحيد
ومقارنـة ، ورغبة الفنان املسلم بتقديم دراسـات فنيـة، اخلربات الفنية والثقافية
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ألنه عرف الطبيعـة وتعامـل ، ومن أين استوحاه، ناجحة بني النمط الذي قدمه
عوامل قـدمها مـن معها وقدم لنا العوامل التي عددها من خالل أعامله وهذه ال

خالل الكثري من أعامله منها العمل اجلغرايف حيث أبـرزه بتـأثريه عـىل البيئـة يف 
 .خلق حس مجايل أسهم يف إثارة الرغبة يف اإلبداع الفني

أما العمل التارخيي فقدمه من خالل تأثريه يف خلق حس حضاري أسـهم يف 
ل تأثري اإلسالم يف نشوء الرتاث احلضاري، يف حني قدم العامل الديني من خال

خلق فكر مميز بالشعور اإلنساين والنفخة الروحية واإلنسانية العلميـة وتقـدير 
 .العمل واعتباره فضيلة ال تقل عن العبادة

 
غري املعقد وهو أسلوب األشغال املتوازية  عرف األسلوب الرشقي باألسلوب

 .وهنا قدم لنا البواعث الرشقية يف األروقة،  والدقة والتغرييف امليزان والقياس
وهنـا نجـده قـد قـدم الربيـق ، وجيب أن يكون يف األسلوب الرشقي مـؤثر

الكرة ويقـول  يعيد لنا) فربيشم (وهنا تبدأ واملداخلة، واللمعان وكأهنام مؤثران
، ) خانـا (ان هذا الربيق نقله املسلمون عن النمط الساساين الذي ظهر يف قلعـة

ومن خالل املناقشة نجد أن الفنان املسلم قدم الشكل الذي زخرفه مـن خـالل 
وهذا أبرزه من ، وهلذا فقد جعلها يف األجزاء العليا، املؤثر وكأنه مروحة للهواء
 .خالل الزخرفة وكأنه ورد
مـن ) خانا (البواعث الساسانية التي ظهرت يف قلعة سوف جيري مقارنة بني

أما النمط الثاين فهو تلك الوردة التي قدمها الفنان املسلم نعرفها ، خالل الرسم
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 لكن هذا مل يسلم مـن املداخلـة مـع، بأهنا اليشء الثابت الذي يستحق االحرتام
طـايف  ( املطابع الـذي خيـصنعىل أن الفنان املسلم قد نقل الزخرفة ع) جاربر(

لورد بتلك الزخرفة التي عىل أن الفنان قد أهنى زخرفة ا) جاربر (ويعتمد) بستان
يقول ان هذا النمط يوناين وقد نقله الفنان املـسلم ) هريزفيلد (تظهر بالتاج لكن

 .عن هذا الفن اليوناين الرشقي كام حتدثنا عن املصطلح الرشقي

 
هبا اللؤلؤة يف التاج وتظهر العصبة التي تظهر ، يظهر التشابه بني هذه األنامط

ونحـن نقـول أن هـذا الـنمط ، يف زخرفة الفنان املسلم وكأهنا عالمة اىل الـورد
رشقي وظهر يف الزخرفة اهلندية القديمة حيث أن العصبة معروفة عند الرشقيني 

وهنـاك حقـائق أخـرى ، وقدم اهلنود هذه الزخرفة من خـالل زهـرة اللـوتس
وأعامل التطريز التي كانت تظهر عىل ، م النقوشاعتمدها فنان الصخرة حيث قد

ولكي تكون املقارنة حقيقية وموضوعية حيـث ال يوجـد ، األقمشة يف زخرفته
والقياسات هلذه الزخارف التي قدمها فنان قبـة  تقارب بني النمط ويف املسافات
 .الصخرة ومنحها اللون األخرض

ولكن ، الورد الروماينفان فنان الصخرة استخدم رشيط ) جريالد (وكام قال
من خالل النمط نجد ان األسلوب هو اسرتجاع اىل النمط الذي ، احلقيقة تقول

قدمه فنان الصخرة عن طريق الرشيط الوردي الذي هو قائم عىل سـاقه الـذي 
 .منحه اللون األزرق واألخرض

لكن املطابقة بني الزخرفة التي تظهر يف الصخرة والرسومات التي هي رومانية 
نجد أن هذه الرسومات ظهرت عىل أرضـية الفسيفـساء الرومانيـة يف ، صلاأل
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يف روما وهي ال تشابه الرشائط الوردية التي قدمها فنان الصخرة ) نازوي (متحف
 هذه الورود قدمها فنان قبة الصخرة بأحجام خمتلفة وألوان خمتلفة .يف الرسومات

نـامط التـي قـدمها عـىل وضعها بصف من األقواس العليا لتكون مكملة اىل األ
فمثال الوردة يف إحدى الزخارف تظهـر هـي وردة صـغرية ، األقواس الداخلية

زخـرف ، بسيطة ولكنها تعرب عن نمط جاد وثابت وجعلها حتتل املواقع الضيقة
قلبها باللون األمحر واألوراق جعل هلا عالقة مع ذلك اللون الذي منحه لـونني 

ا الوردة الكبرية هنا قدمها الفنان بأسلوب فيه أم، ومها اللون األخرض واألزرق
، يعرب هذا األسلوب عن نجمـة مزدوجـة حتمـل أسـامء نجوميـة، بعض اخليال

هنـاك مـا ، وقدمها بالفضة وقلبها بالذهبي واألوراق باللون األخرض واألزرق
يصح أن نطلق عليه باطمئنان حول زخرفة كال مـن الـصخرة واملـسجد وهـذا 

سالم التي يستشعرها من يتتبع طبيعة الدين وتارخيه عـىل الصحيح هو روح اإل
مستكفيا يف هـذه التـرشيعات ، وحيسبه كامنا وراء ترشيعاته وتوجيهاته، السواء

ومع أن هذه الروح واضحة قوية بحيث ال يملك اإلنسان نفسه من ، والتوجيهات
الكلية العالية فيه الفكرة ، انه ككل شعور كيل عميق، التأثر به واالستغراق يف جوه

التي يصعب التعبري عنها يف عبـارات حمـدودة مـن خالهلـا تـتجىل االجتاهـات 
، حيث نعرف مـن هـذه اللوحـات الوقـائع يف الـسلوك والـشعائر، واألهداف

ويمكنني القول أنه يصعب عىل أي باحث ضبط هذه الروح من خالل هذه الروح 
 اإلسالم من معتنقه أن يتطلب، يرسم األفق األعىل عىل أرض القدس وفلسطني

ال بتنفيذ الفرائض والشعائر فحسب بل بالتطوع ، يتطلعوا اليه وأن حياولوا بلوغه
وهذا هو أفق األمة التي ارتفعت بواسطة ، الذايت ملا هو فوق الفرائض والشعائر

 ؟ولكن ملاذا هذا الثبات، الثبات عىل احلق والثبات عليه
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اليطوعان للكثـري  ،رضورات اإلنسانيةوضغط ال، ألن نوازع احلياة البرشية
ألن ، من الناس لالرتقـاء اىل هـذا األفـق العـايل وال أن يـصربوا عليـه طـويال

أو مثال وجدانيا تدركـه األشـواق وتقـرص ، اإلسالم ليس فكرة شاعرية خيالية
 .دونه األعامل كام كان احلال يف زخارف وثقافة احلضارات املختلفة

ه البرشية اليوم كام حتـاوره غـدا وكـام حاورتـه اإلسالم هدف مرسوم حتاور
باألمس فبلغت إليه وقرصت عنه أحيانا ومن خالل التعبري عن األنامط قدم لنـا 
فنان الصخرة من خالل الزخرفـة كيـف تتحـرر الـنفس البـرشية مـن عبوديـة 

ومن كل االعتبـارات اخلارجيـة والقـيم االجتامعيـة وحتـدثت هـذه ، القداسة
ومن تسىل بالكتب مل ، ة تقول من تفرد بالعلم مل توحشه خلوهاللوحات عن قاعد

، يف الزخرفة التي كام أطلقنا عليه إهنا روح اإلسالم وهذا قمة اإلبداع تفته سلوه
مركب عقيل بمعنى أهنـا ليـست يف حـد ذاهتـا ، فإننا نعتربها الثقافة يف حد ذاهتا

 . واقعيةكينونة قابلة للمالحظة ولكن الثقافة بمعنى آخر حقيقة
ولكي نرد عىل قول الباحثني من أن فنان قبة الصخرة استخدم نموذجا ثقافيا 

فان علينا أن نسأل أنفسنا عام اذا كان ، غري نموذج ثقافته يف زخارف قبة الصخرة
ويمكن أن ، بمقدور أي ثقافة عىل اإلطالق أن تكون نموذجا للثقافات األخرى

 .آخرنقدم سؤاال 

 
نحن نقول من خالل الواقع أن الفكرة القائلة من أن مجيع الثقافات قد يكون 

هو مشابه القـول  ،هلا مالمح عامة حمدودة يف مقابل أوجه تشابه واسعة وشكلية
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أن كل ثقافـة تتمـسك بـصفة عامـة مـن خـالل منهجهـا الـذي يعـالج القـيم 
ارنة بني الثقافات سوف نجد أن املـشكلة الرئيـسية هلذا ففي أية مق، واملامرسات

تكمن يف وضع فئات للمقارنة بحيث تكون واسعة بدرجـة كافيـة تـسمح بـأن 
 .تشري اىل أكثر من أوجه التشابه ونحن نسأل أولئك الباحثني

 
 بـدون الثقافـة مل يكـن ألنـه، ن ال يستطيع أن حيقق ذاته بغـري ثقافـةفاإلنسا

وهلذا كان هنـاك قيـد ثقـايف ، بمقدار أي نظام فرض قيود عىل ترصفات األفراد
 :فرضه عبد امللك عىل مزخرف قبة الصخرة حيث قال 

ان أية ثقافة ال تستطيع احلفاظ عىل ذاهتا مامل يفكر أعضاؤها ويترصفون عىل 
 .نفس النحو الذي تنص عليه العقيدة

 
 التشكييل لكي ينشد إقامـة عالقـة بـني همل يقدم الفن التشكييل بل قدم االجتا

وقـال لنـا ان الثقافـة ثابتـة وان ، أنامط الثقافة األساسية وبني أشكاهلا األساسية
ولكنه قـدمها هنـا ، ثابتة بالنسبة لبعض عنارصه مثل اللغة، كانت دائمة التغيري

وقـدم ،  عنارص الثقافة ختضع لتحول مـستمر وان كـان تـدرجييابمعنى أن مجيع
، وعمليـة االنتـشار، التغري من خالل ثـالث عمليـات أساسـية أوهلـا التأصـل

 .وعملية التفسري
هـذه ، زخرفة الصخرة كانـت منهجـا لـروح القـرآن وحقائقـه وتوجيهاتـه

أروع لقـاء وكان هذا االلتقاء عبـارة عـن ، اللوحات فيها التقاء السامء باألرض
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حيـث أن العلـم ، شهده الكون حيث كان مولده مولد النور الذي عرفه العلـم
 .عرف احلقيقة بقوله أن املادة عبارة عن طاقة وأن الطاقة تتحول إىل إشعاعات

 
ان القدوة ، نحن نقول نعم ألن القدوة عرفها هبذا النص الزخريف الذي يقول

موضوع هـذه اللوحـات فيـه القـدوة التـي ، يت السموات واألرضباقية ما بق
والقـدوة فيهـا كـل ، وجتدده يف واقـع الـنفس، جعلها متجددة عىل مر األجيال
ومن خالهلا يقيم اإلنسان منهجه الرتبوي عىل ، مبادئ االسالم وقيمه وتعاليمه

 .أساس أنه هو الذي يسري دفة املجتمع ودفة احلياة

 
وقد اتبع الفنان هنا النص الرشعي ، ألهنا تؤدي مهمة خطرية يف حياة البرشية

حيـث ، العادة وسيلة من وسـائل الرتبيـة  والذي استخدممالذي حيدده االسال
بغري جهد وهلذا مل يقدمها الفنـان ألهنـا  حول اخلري كله اىل عادة تقوم هبا النفس

وهذا األسلوب رفضه فنان قبة الصخرة ألنه يـدعو ،  االنسان وأساليبهشخص
 .اىل مثالية املذاهب التي استخدمها فنان احلضارة

 
ومـع ذلـك ، ان املثالية التي رمزت اليها تلك اللوحات كانت مثالية ساذجة

ولكنهـا ،  ظهرت يف فـرتات تارخييـة متـأخرةفقد كانت حتتوي عىل بذور ثقافية
 األول إعداد رجل احلكمة أما الثاين رجل العمـل أو -:كانت ترمي اىل هدفني 

وقدم الشجاعة من ) أوديسيس (بينام قدم احلكمة من خالل شخصية، الشجاعة
 .وكال الشخصيتني شخصية أسطورية متثل اآلهلة) أخليس (خالل شخصية
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مل يقلد فنان الصخرة قواعد السلوك ألنه وجدها مبادئ خلقية تفقد سلطتها 
 صـبغت، وهلذا أصبحت صيغا لألخـالق، التي استخدمها من أصوهلا املقدسة
ومن هنا خـالف فنـان قبـة الـصخرة هـذه ، بالدنيوية حتى تصبح أمرا رضوريا

وليس هناك أخطر من فنـاء نظـام مـن ، ثل نظاما معيناعرف أهنا متألنه القاعدة 
وهكـذا قـدم اليونـان .النظم أصبح ال يصلح قبل أن يقوم نظام آخر ليحل حمله

والرومان هذا األسلوب عن طريق انفصال الفلسفة واحلياة الفكرية عن احليـاة 
ن وهلـذا نجـد أ، وهذا االنفصال كان سببا يف عدم كفاية القديم وفشله ،العلمية

وأعاد أساسا جديدا للحيـاة ، سقراط حاول إعادة االرتباط بني هاتني الناحيتني
 وقد خالف فنان الصخرة هـذه القواعـد.الفكرية واخللقية يف احلضارة اليونانية

ألنه درسها ومل يقلدها أو يستنبط منها عقيدتـه التـي ال تـؤمن باهنيـار العقائـد 
، الئمة مع حاجـات ذلـك العـرصاخللقية التي رسمت هلا احلضارة حاجات مت

 تكمن أمهية الفن العريب اإلسالمي؟ لكن أين
تبدو أمهية الفن العريب اإلسالمي وعامليته ولغته اجلاملية وخصائصه الذاتيـة 
وكثرة املهتمني بدراسته يف خمتلف أقطار العامل يف عرص متيز بحب البحث العلمي 

واحلرص عىل زيارة ، الفنون العامليةوالرغبة يف اكتشاف احلقيقة واالهتامم بمعرفة 
املتاحف واالطالع عىل املمتلكات الثقافية التي أبدعها املجتمـع اإلنـساين عـرب 

، مما يفرس ذلك كثرة املطبوعات املتعلقة بالفن العريب اإلسالمي، العصور التارخيية
ه ونحن نقول أن االهتامم بالرتاث العريب اإلسالمي يعترب واجبا حضاريا من شأن
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اإلنساين وتنميته حسب احلضارة واالعتـزاز بالـشعور  أن يسهم يف نرش الوعي
 .واالحياء بوجوب العمل بدقة وإخالص وأمل يف عرص شعاره، القومي

ولغاية يومنا هذا يعترب الفن اإلسالمي مـصدر إحيـاء ) املستقبل ملن يعمل (
لتجريد مجاليـة تلبـي قوي للفنانني املعارصين يف أقطار العامل الذين اكتشفوا يف ا

يف لوحات قبة الصخرة نجد فنا مجاهرييـا  هل، رغبتهم وتريض أذواق جمتمعهم
 ؟يؤكد الوحدة الثقافية

قدمها حمبـو الفنـون مـن خـالل ، ان الوحدة الثقافية بني األقطار اإلسالمية
 رغـم، أعامل تنبض فيهـا الـروح الـشعبية وحتـتفظ بحيويـة وديمومـة وإبـداع

ة التي مرت بمجتمعـات األقطـار اإلسـالمية عـرب العـصور ألحداث املختلفا
الـرتابط بـني اآلثـار املختلفـة وقـد  ان وحدة الروح الفنية قد حققت، التارخيية
، الـصخرة الفنانون والصناع الفنيون هذه التقنيات التي قدمها فنان قبـة توارث

 .دالتي يمكن أن نسميها بطريقة التلقني الشفوي والتدريب العلمي املفي
 ؟لكن بامذا يمكن أن نلقب هذا الفن

وهذا يدلل عىل صرب ، نحن نسميه فنا متيزت أثاره بالدقة حتى درجة اإلعجاز
وحرصه عىل اإلتقان ورغبته يف اإلخالص يف عمله وممارسة فنه بحب ، صانعها

هذه اآلثار تدل عىل قدرة حمدودة حيث قـدم هـذا الفـن ، ورغبة وإيقاع روحي
لوحات إبداعية من شـأهنا أن ، ية من خالل أعامل متواصلةاجتهادات استمرار

 .تثري اإلعجاب والتقدير
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يف التحليل السابق نجد انه جعل أطراف هذه الزخرفة باللون الزهـري أمـا 
وقدم أطراف هذه اللوحة ، مركزيتها فمنحها شكال او نوعا من كفة اليد الفضية
لكن بني كـل مـن اللـون ، روكأهنا تربة محراء تطفو فوق سطح حقل من األزها

األخرض واألزرق الذي زخرف به ورق الورد ويقدم لنا نقطامحراء صغرية مـن 
 عنهام نجد أنه زخرف كفة يده باللون الذهبي ويف خالل النمطني اللذين حتدثنا

الثاين بحقل وردي مع حبل ذهبي وأخرض اما يف الزخرفة الثانية فقدم مركزيتها 
وجعل هذا احلقل حماطا بدائرة ذهبية ، باللون الذهبي ومنها صفة احلقل األخرض

ي لكن هذه اللوحة رتبها الفنان عىل صف بأسلوب فرد، وأرشطة محراء وزرقاء
 ،ولكنه نرشه بأسلوب مصغر وهنا قدمها من وكأهنا عبارة عـن لـبالب ورقـي

أما ما ، وقدمه من خالل لونني نصفه زخرفه باألخرض والنصف اآلخر باألزرق
وأهنـا ، حول تلك اللوحات بأهنا رسمت بأسلوب رديء) هارزفيلد (حتدث به

 األرضـيات نقلت عن أنامط رومانية وبيزنطية وقد نقلهـا املـسلمون عـن هـذه
لكن إذا كان الفنان املسلم زخرف هـذه اللوحـات فـوق ، الرومانية والبيزنطية

 الرخامية التي تغطي األجزاء السفىل من قبة الصخرة يف كل من حمستوى األلوا
وهذه اللوحات قائمة يف اجلهة الشاملية الغربية من قبة  ،اجلزء الداخيل واخلارجي

ضارة ربطوا بني زخرفة اجلدالت والفتايل حمللو لوحات فسيفساء احل، الصخرة
، يف كل من العرص الروماين والبيزنطي واألموي الذي بـرزت يف قبـة الـصخرة

وقالوا ان أرضيات مزخرفة بالفسيفساء تعود اىل العرص البيزنطـي والتـي متثـل 
ونحن نقول أن هـذا ، أشكال مثلثات مزدوجة متت زخرفتها فقط من اجلدالت

سيفساء رومانية ظهرت يف عدة أرضيات لكن هـذه اجلـدالت واقعا من واقع ف
وكذلك ظهرت هذه األنامط ، اعدت كي تكون اطارا خارجيا لتلك األرضيات
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بالفسيفساء البيزنطية ولكن كام قلنا ان املزخـرف قـدم تلـك اجلـدالت وهـذه 
، الفتايل من خالل اللون األسود واألبيض حيث جعلها نمطا يف اطـار اللوحـة

 يمكن أن نربط من مزخرف األرضية وبـني مـن علـق اللوحـة عـىل لكن كيف
بل اىل اطار يـربط بـني الـنمط والـنمط ، فهو ال حيتاج اىل اطار أريض، الواجهة
لذلك فقد قدم فنان الصخرة لكـي تكـون مركزيـة اللوحـة ال اطارهـا ، اآلخر

ة اخلارجي وقد لوهنا وزخرفها بزاويتن من زوايـا قبـة الـصخرة ومهـا اجلنوبيـ
وهكذا نجد ان الفنان املسلم قدم جدالت مزدوجة هلا أشكال ، واجلنوبية الغربية

عصبات كبرية وصغرية تظهر من خالل تلك األرشطة التي فيها اجلدالت وهي 
من خالل مرجعتي اىل الزخارف الرومانية والبيزنطية لكي أجد ، بمثابة عروات

بة الصخرة اجلنوبية واجلنوبية ما يمكن ان يقارن به من خالل ما ظهر يف زوايا ق
ومل أجد أي صلة ال موضوعية وال فنية بني تلك األرضيات الرومانيـة ، الغربية

بـل ، حتى ال يف األلوان أو احلجاليات، والبيزنطية وبني ما ظهر يف قبة الصخرة
القول ان املثلثات التي ظهرت يف األرضيات يمكن أن نقول عنهـا أهنـا عديمـة 

هذه اللوحات من الناحيـة املوضـوعية كـان جيـدا وبـه الثبـات موديل ، احلياة
وكانت الظالل التي مررها هذا الفنان أشبه بنغمة فنان ماهر خبري جعلها تتدرج 

حيـث بـدأها بـاألزرق وبالتـدريج أوصـلها اىل ، تدرجييا مـن خـالل التلـوين
ية وجعلها المعة وساطعة من خالل األلوان الذهبية املتعددة والفـض، األخرض
نحـن نعتـرب ، بطريقة مدهشة وهنا نجد ان فنان قبة الصخرة قدم املؤثر.املتعددة

هذا اإلبـداع ظهـر مـن خـالل ، هذا االنجاز من أبدع ما قدم فنان قبة الصخرة
أول أسلوب هو ذاك الشبك أما الثـاين فتمثـل ، مشاهدة األسلوبني من االنجاز

 . تظهر متأللئة والمعةعرب أسلوب، يف اللولب الذي قدم به كفة امليزان
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 ؟لكن كيف حصل هذا املؤثر
حصل هذا املؤثر من خالل ترتيب وتنظيم الزخرفة وبلغت درجة انجازهـا 

ذاك التعبري عن مكنون األنامط التي تتالقى ، مرحلة متقدمة تشهد عىل هذه الدقة
مع بعضها من خالل موضوع اللوحة وزخرفتها وترابطها مع ما حيدها من كـال 

وهـي مكعبـات مـن ، هذه املكعبات التي قـدمها فنـان قبـة الـصخرة، نياجلانب
والتي حتتوي عىل كل ) احلكمة اخلالدة (الفسيفساء جتلس عىل الواجهات وكأهنا

من اجلاملية واإلبداعية وال تكمن اإلبداعية يف مركزية اللوحة بـل إن الزخرفـة 
 .هات والعرواتناسبت وتناسبت مع العصبات التي قدمها الفنان من خالل اجل

بواسطة هذا األسلوب حصل التدرج عوضـا عـن اخلطـوط املتوازيـة التـي 
، تتحرك بدون قيد او ربط كام هـو احلـال يف األرضـيات البيزنطيـة والرومانيـة

أمـا ، األخرض الذي قدمه بالتدرج ولونـان بـاألزرق، األلوان املعربة مها لونان
 األرضية التي تقوم عليها اللوحة اإلطار اخلارجي فقدمه باللون الزهري يف حني

وقدم هذه الورقـة وكأهنـا ، هي عروة كبرية زخرفها وكأهنا ورقة عاشق الشجر
صغرية ومنحها اللون الذهبي أما العروة الثانية فقدمها وكأهنا صـغرية ومنحهـا 

ما أعظم هذا االستعراض الشامل للكون املار بأجزائه جزءا جزءا ، اللون الفيض
 . يقف عندها وما أهبى هذه الصورة عن الطبيعة اخلاليةيمر هبا وال

 
ومجعها كـي يقـدم ، مجعها كي اليقلد فنان احلضارة من خالل قاعدة التناظر

، والتصنيف هو اليوم من قواعد البحث العلمي، لنا منهاجا جديدا هو التصنيف
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يقدم التصنيف بام خيص اإلنسان ألن اإلنسان نـوع مـن لكن فنان قبة الصخرة 
 ، أنواع األحياء

 
 ،وعرفنا من العرب أن ارشاط الساعة أي عالماهتا، الرشط عرفوه بأنه اللغة

حيث من ، وهنا قدم لنا عبد امللك نموذجا فريدا عن هذه األرض وعن القدس
وهذا يعني رشعا ما تتوقـف ، ستقبلخالل الرشط والعبادة نجد فيها نموذج امل

صحة العبادة عليه وليس بجزء منها وأن كال مـن املـسجد والـصخرة حـسب 
وهلذا ، أماكن عبادة جيب االستمرار فيها باداء رشوط العبادة) الطواف (تعريف

أما ، كانت القدس ومن حوهلا أمكنة مجعت بني الركن الذي هو جزء من العبادة
ف قبة الصخرة عنها وهو بذلك نفذ حلكـم الـرشعي الرشط فقد أخرجه مزخر

 الذي يقول الرشط اليستوجب تنفيذ العبادة أما العبادة فتستوجب توفر الرشط
انني مل أجد ، بعد هذا يقال عن أنامط قبة الصخرة أهنا منقولة عن أنامط احلضارة

ال من خالل املنهج وال القاعـدة ، يف هذه الزخارف ما خيص مزخرف احلضارة
وكل انسان حيب يف هذه احلياة أشياء ، وفنان قبة الصخرة إنسان، ال األسلوبو

له احلق يف أن حيبها وقد يكون هذا احلـب يف نفـسه سـنة مـن سـنن اهللا يف هـذا 
تقـول القاعـدة ال يكـون يف هـذا ، وطبعا اإلنسان جيبل عىل هذه السنن، الكون

مزخرفـو قبـة الـصخرة وهلذا فـان ، احلب حرج اذ مل يتجاوز حدوده املرشوعة
ولــيس صــحيحا بــان كــل الــدواوين ، وغريهـا مل يتجــاوز احلــدود املــرشوعة

أو  ،،واألدوات النقدية والفنية يف الدولة األموية كانت تدار من قبل أهل الذمة



 

 ٣٠٢  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

حقا توجد مراجع عديـدة حتـدثت عـن هـذه الوقـائع ، من استعان هبم اخللفاء
 .ح واملوضوع والفكرة واألسلوبولكن بالتدقيق مل نجد الرتابط بني الطر

 
حيـث نعـرف أن ، هذا ثابت من خالل النصوص الرشعية والفقهيـة لألمـة
وقال وعبادته لغـريه ، عبادة الفرد لنفسه غرور وأنانية كام قال عبد امللك للوليد

وقـد أمجـع ، وهو هبذا ينفي وجود عالقة بني الفكرة واألسلوب، خضوع وذلة
العلامء عىل أن عبادة األمة لنفسها واختاذها ذاهتا غاية وقوميتها هدفا هـو انانيـة 

وهذه القوقعة تضيق األفق اإلنـساين الـذي جـاء بـه  ،مجاعية ودوران يف موقعه
اإلسالم وهي عامل عىل فقـدان اهلـدف املـشرتك للـشعوب واألمـم ومـا تـم 

عىل بالطـة مكتوبـة باللغـة اكتشافه يف مدينة احلمة عىل أرضية من الفسيفساء و
والنص إسالمي خري دليل عىل أن املسلمني سـمحوا ألهـل الذمـة أن  ،اليونانية

ا الـنص كـان حـسب يكتبوا بلغتهم النصوص التي يريدون أن يكتبوهـا وهـذ
  :القراءة اآلتية 

بأمر اهللا وأمر عبد اهللا معاوية بـن أيب سـفيان تـم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم (
 ) ليكون محامات عامةإنشاء هذا 

فنان قبة الصخرة جعل زخرفته موضوعية حيث اعترب أن اهللا غايتـه يف هـذه 
ومن خالل األنامط وجدنا أنه قـدم ، احلياة وهذه الغاية ال تتم اال بتعظيم اخلالق

لنا أنامطا مما خلق اهللا ومل يقدم لنا الرمز وال األسطورة وال غاية هـضمت احلـق 
 .وانحرفت عن العدل
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ألسنا نشاهد يف هذه الطبيعة التي نعيش يف أحضاهنا نوعـا مـن املوجـودات 

وهلذا قدم الزخرفة ربطا بـني ، وهو النبات التي يمر بدورات من احلياة واملوت
، والطبيعة كي تتجنب جتسيد كل من املوت واحلياة يف الطبيعة، النبات واألفالك

ذه الزخارف عاجلت األرض التـي جتـف وتيـبس حتـى ال يبقـى عـىل ان ه بل
 .وجهها يشء من آثار النبات الذي غدا ذرات من الرتاب


 

هلـذا نجـده يف لوحاتـه قـد ألـه ، تعامل فنان احلضارة مع الطبيعة وكأهنا اهله
فنـاء ، واله أفرادا مـن البـرش، تفكريه هبه وغلت يده وأغلقالطبيعة فكتبت موا

مل حترره لوحاته  ،فرضخ حتت عبء الطبيعة والبرش، حتت أهوائهم واستبدادهم
لكن فنان قبة الصخرة من خالل العقيدة حرر نفسه من هذه ، من هذه العبودية
ها جمال التنافس وهبذا قدم زخرفته التي رمز اليها باخلري ومل يدخل، العبادة الوثنية

ومن أهم عالقته باملرشوطة هي تلك اللغة وأعني ، بل جعلها مقياسا اىل التعاون
، العالمة التي تقول فلنخـرج مـن تفكرينـا املعتـاد اىل أفـق التفكـري يف مـصرينا

ويف ترقب يوم نرجع اليه وهلذا مل ، والتفكري يف خالقنا ويف عقد الصلة بيننا وبينه
نعم عرفنـا بـأن العقيـدة ، اىل األرض أو الركون اىل الغريزةيتعامل مع األخالد 

املثمرة بأهنا وسيلة من خالهلا عربنا اىل مرحلة مـن مراحـل تـاريخ فلـسطني يف 
العرصين الربونزي املتوسط والربونزي املتأخر واللذين من خالهلام رسمنا واقعا 
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عن هـذه املرحلـة و، واإلرث واالنتامء، جديدا للتداخل ما بني التاريخ والدين
قدم لنا العهد القديم القصة التارخيية أما العرص الكالسيكي فقد قدم لنـا نمـط 

 .تألية الطبيعة

 
قدم فنان الزخرفة أنامطا بفهمه ملهنة الزخرفة التي كـان متخصـصا فيهـا 

وكان أمامه رؤيـا لكـي يؤلـف حيث احتوت ناحيتني مها العلمية والعملية 
بأساليب متكنه من أن يعرف نفسه عن  موضوع الزخرفة ويشمل هذا اإلملام

ولكـي خيطـط ، املواقف املقبلة وكان يطور احلدث من خالل صياغة اهلدف
، صانع الفسيفساء كان عليه أن يضع خطة عمل واخلطة تنفذ عادة بزمن حمدد

حتقيقها بوسيلة تنفيذ معينة بمعنى وتشتمل عىل جمموعة من املوضوعات يراد 
آخر أن اخلطة هي سلسلة متوافقة من األهداف وخطة فنان الصخرة شملت 

 .ناحيتني هامتني
وهي متثل املهـارات ، األوىل استمرار اخلربة أما الثانية فتشمل جمموع النتائج

م أما من حيث اخلربة فقد قـد.واالجتاهات واملعلومات املرتتبة عىل حتقيق اخلطة
ويـصل ، اولئك الفنانون كل خربة ذات كيان فعال أي يكون هلا تكاملها الـذايت

وهذا الفنان قال لنا من خالل ، التكامل أن كل مقوماهتا ترتابط بعضها مع بعض
وكل خطة هي يف ذاهتـا خـربة ، اخلربة أن تواصل اخلربات يرتبط برتابط اخلطط
 تنقله  القيم وهذه القيم كفيلة بأننوعية شاملة متكن منفذها من أن حيقق كثريا من

لغريها يف خطة جديدة ومن حيث النتائج املرتتبة عىل اخلربة نفسها حيـث قـدم 
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 ومن ثم يف دمشق ويف مسجد الرسول ، القدس منهجه يف الزخرفة بداية يف
 .يف املدينة،ومن ثم يف مرص ومواقع أخرى يف األندلس

وهذه الزخرفـة كانـت ، حة اليدالفنان قدم لنا زخرفة يف النخل بشكل را
قد ظهرت يف مواقع عديدة من الصخرة حتى خييل  ،قمة الزخرفة الكالسيكية

اىل البعض أهنا غري صفات النخل ومجاليتها تكمن يف أنه جعلها هناية حدود 
كذلك نجد خالفا بني هذه الزخارف التي حتضن ، زخرفته يف الواجهة العليا

مل متميز واذا حاولنا مقارنتها مع تلـك النخل حيث ظهرت بوضوح أهنا ع
 .الزخرفة اليونانية

 ويف أدب وهتذيب موضوع نان االختالف يظهر بوضوح عرب الرسم واأللوا
الزخرفة نجد أن يف بعـض األحيـان قـدم طـرف النخـل ومركزيتـه وجعلهـام 
يتقابالن لون األرضية باللون الزهري ولون األخـرض كأهنـا الـنمط بكـل مـن 

ولكن هذا تم من أجـل أن يـوفر ، وبغري مكان لوهنا باألزرق، هبياخلرض والذ
هناك موضوع آخر قد ألفه وركبـه عـىل .الظل وكأهنا نفحة فضية تظل بنفسجية

لوحات الفسيفساء عىل أرضية محراء حيث قـدم زخرفـة النخـل ويف األجـزاء 
 .الداخلية باللونني الزرق واألخرض

 تغطـي ذاك التناسـب والتوافـق بـني وانني أقول ان الكلامت ال يمكنهـا أن
األلوان بام فيها من رقـة وحـشمة السـيام وأن األلـوان هـي التـي بعثـت هبـذه 

وكـام تعلمنـا مـن  ،ونعني اهنا كانـت بمثابـة الـروح للجـسد، اللوحات احلياة
الزخارف فاننا وجدنا ان لكل مكعب من هـذه الفسيفـساء موضـوع جيـب أن 
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ن هؤالء الفنانني الذين عملوا الزخارف كانوا نحن نقول أ، يدرس بعناية ومتعن
من القالئل الذين حتملوا األمل والقسوة من خالل اجلهد النادر بزخرفة مـساحة 

 سم يف كل لوحة والتي كان ارتفاعها أكثر من ثامنية أمتار عن ٥٥ × ٥٣تزيد عن 
 .أرض الصخرة


 

ان االسالم وحده من بني املذاهب الروحية واالجتامعية الذي أوجد الطريقة 
فقد قابل حب املال وامللذات بحب أسمى منه وأقوى يف النفس ومهد  ،الناجعة

اإلسالم السبيل إلقامة أساس يف النفس البرشية يقوم عىل العدالة ألن العدل هو 
اهللا التي ليست فكرة يف العقل فحـسب وإنـام هـي نتيجة طبيعية لغقيدة اإليامن ب
 .النفس شعور يف القلب ووعي يف

بداية هزين ذاك الرتاث اخلالد الـذي يمثـل عنـرصا هامـا مـن عنـارص قبـة 
الصخرة وأقصد الفسيفساء فبدأت عملية التحليـل وقـد تـضمنت موضـوعي 

 أن مقاييس النزعة املركزيـة والتـشتت بخاصـة وان علـامء اللوحـات حـاولوا
، يصنفوا لوحات الصخرة بأهنا لوحات وزخارف منقولة عن لوحات احلضارة

 متغريا واحـدا وهـذا املتغـري تاعتمدت عىل املقاييس التي من خالهلا قد عاجل
ولكـن وصـفهم مل ) وهارزفيلد وجـاربر) بريشم (عالج الوصف الذي اعتمده

 قدمت كيف متت يعالج موضوع املتغري من ناحية طبيعة الزخرفة وحتديدها وقد
بعد ذلك انتقلت اىل بحث العالقـة بـني ، عملية توزيع هذه املشاهدات املختلفة
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وبعـد ، واعتمدت عـىل طـرق قياسـها،  وكيف يمكن االستفادة منهام.متغريين
انتقلت اىل رشح طريقة مجع املعلومات عن طريـق اسـتخدام  ، من ذلكءاالنتها
ذي يعالج املجـاالت املختلفـة التـي وذلك متهيدا ملوضوع التحليل ال، العينات

 .استعملها فنان قبة الصخرة حيث سنربز كل نوع عىل حده
وذلك ، راعيت يف عريض ملادة هذا البحث بنودا خمتلفة متدرجة يف الصعوبة
 .كي تشكل وحدة متكاملة وان تسري مع بعضها بشكل منطقي متسلسل

ن قبـة الـصخرة أن وهلذا فقد عثرت عىل أدلة كثرية حـاول مـن خالهلـا فنـا
حيث عرفنا من لوحاته أنه يقول ال تستقيم حياة ، يتجنب أسلوب فنان احلضارة

كام قدم ، يذهب فيها كل فرد اىل االستمتاع بحريته املطلقة اىل غري حد وال مدى
فنان احلضارة الذي غذى شعوره بـالتحرر الوجـداين املطلـق مـن كـل ضـغط 

فنان قبـة الـصخرة مـن  .املصالح الفرديةوأوقف نمو احلياة وكامهلا عند حدود 
خالل منهجه اإلسالمي منحه احلرية من أمجل صورها واملـساواة اإلنـسانية يف 

 .وهلذا قدم مبدأ التكافل يف كل صوره وأشكاله، أدق معانيها

 
، مل خيـرج عـن احلـق املـرشوع، قدمه بأن جعل من نفـسه رقيبـا عـىل عملـه

وهلذا كان عنده املراقبة واملالحظـة ، ان أخطأ وحتمل تبعة إمهالهوحاسب نفسه 
يف كل عمل من أعامل الزخرفة والزينة واعترب هـذا الفنـان نفـسه مكلفـا يف أن 

ألن ثمرة العمل ، وإحسان العمل عنده جزء من عبادة اهللا، حيسن عمله اخلاص
 .اخلاص ملك اجلامعة وعائد إليها يف النهاية
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ومـن أعـامق ، نعم ألن اإلسالم يعمل من داخـل الـنفس ال مـن خارجهـا
ولكنه ال يغفل أبدا عن الواقع العلمـي ، الضمري ال من السطح حياول اإلصالح

ومن وسائل الفنان ما قدمه حول ، وال عن حقيقة النفس البرشية، يف حميط احلياة
 .يهي يف اإلسالمالدور التوج

 
بعد أن جتاوز مراحل ، انه أرادها ان تظهر العقل اإلنساين وحتله حمله الالئق به

االرتقاء وعرض احلقائق والعقائد من خالل هذه الرسالة املناسبة هلذه املرحلـة 
دافعة اىل التأمل والنظـر والتفكـري يف جاءت هذه الفسيفساء ، من ارتقاء العمل

أفاق الكون وآيات اهللا وكانت من خالل موضوعها تشري اىل األسباب والعلـل 
 .والنتائج التي كانت منسجمة مع الفطرة الطبيعية السليمة


 

وا أنامط الصخرة وقالوا عن صانعها أنه من القبيلة املسترشقون هم الذين قرء
لكـن ، وأن هذا الفنان ما كاد يعرف نفـسه كفـرد متاميـز عـن جمتمعـه، البدائية

ونيس أولئك العلامء ، االسترشاق الذي عاش يف جمتمع يميز ويفرق بني الطبقات
ىل ان الناس قد يتطابقون مع هذه األنامط بغري أن يكونوا حائرين بالـرضورة عـ

الصفات املناسبة هلم ألهنا صفات عقيدة مل تفـرق بـني لـون وآخـر وبـني سـيد 
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فلو كان فنان الصخرة تقليديا فان التقليديـة تقلـل مـن ، وخادم وقائد وجندي
قيمة املدى الذي يصل اليه املضمون ونحن نجد أن فنان قبة الصخرة قد أوصلنا 

 .اىل املضمون من خالل اللوحة والزخرفة

 
هذا املفهوم هو إيقـاظ حـب االسـتطالع الفكـري ، رد عليهم بمفهوم امليل

ويعني ذلـك أن الفنـان اتبـع ، واالهتامم باملعرفة كجزء مرتبط بالتطبيق العلمي
نظاما هو ممارسة التفكري املبارش الذي مـن خاللـه قـدم التغـري الثقـايف ولـيس 

 .نان احلضارة من خالل رسوماتهالتخلف الثقايف الذي قدمه ف

 
نعم قدم فنان احلضارة الزخرفـة التقليديـة وقـدم فنـان الـصخرة الزخرفـة 

الذي يقلل من أعامل ) هارزفيلد (ان جاز يل أن اسميها حسب مفهوم، التقدمية
ة هي زخرفة فلـسفية هذا الفنان والفرق بني الزخرفتني هو أن الزخرفة التقليدي

تقول أن العامل ينقسم اىل عامل مثايل يمتاز باالسـتقرار والثبـات والـدوام وهـذه 
ال مع الطبيعة التي قاعـدة فنـان قبـة ، القاعدة هي التي تتعامل مع اإلنسان ذاته

واإلنـسان ، فالزخرفة التقليدية تنظر اىل اإلنسان عىل أنه عقل وجسم، الصخرة
ائز الفطرية املحددة والثابتة التي تنفي القاعدة التي تقـول جمرد جمموعة من الغر

كام تقلل من قدرة الفرد عىل التغري ، إن الغرائز تسهم يف تغري السلوك االجتامعي
وما وجـدناه يف ، وهذه القاعدة ال تؤمن بحقيقة التغري، يف الظروف املوضوعية

 -: تقول من حيث النص لوحات املعابد اليونانية من خالل قاعدة التريبيود التي



 

 ٣١٠  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ان الصفة األساسية للسكون هي التغري الـرسيع الـذي ال يمكـن مواجهتـه اال 
ألن التغري ، واملقصود مواجهة مواقف احلياة التي تتعلق بالتغري، بحسن التفكري

لكن قاعدة الصخرة تقـول ان ، يف نظرهم ال يتضمن عنرص االستمرار يف احلياة
،  الثابتة املستقرة الكاملة التي تعرب عن عـامل اخلـالقوظيفة العقل حتصيل املعرفة

وتعترب هذه القاعدة أن عقل الفـرد صـفحة بيـضاء يمكـن إخـضاعها لعوامـل 
، ألن العقل نـاقص يف إدراكـه ملكنونـات اخلـالق، التشكيل لكن بصفة ال هنائية

سان وهلذا قدم لنا صانع الفسيفساء أداة تشكيل اىل احلد الذي يمتاز به هذا اإلنـ
وهذه يكتـسبها مـن خـالل عمليـة التفاعـل  ،من اكتساب القدرات واملهارات

قدم الفنان التقليدي األفـذاذ مـن ، املتبادلة بينه وبن بيئة الطبيعة التي خلقها اهللا
، القادة الـذين عبـدوا وجعـل هلـم متاثيـل أمثـال حتـتمس الثالـث، مصلحيهم

 .روف وسريوا التاريخوقال عنهم أهنم صنعوا الظ، واالسكندر املقدوين
كان صانع الفسيفساء يف مهمته التي كلفه هبا عبد امللـك أمينـا وفيـا صـادقا 

شأنه بـذلك ، جتنب كل ما يمكن أن يدخل الشك أو القول به يف هذه اللوحات
فكيـف ، شأن الذي يلحن بالقول فاذا كان عبد امللك حياسب من يلحن بالقول

) الـشعبي ( ذات مرة يسأل عبد امللك–يدة ال حياسب من يقلد ما ال يليق بالعق
خـري العلـامء  (ثم قال عبد امللك حلنت وقال عبد امللك) ألفني (عطاؤك قال كم

 .) من ال يقل وال يمل



 

 ٣١١  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 


 

ألجل تاريخ فسيفساء قبة الصخرة سنلجأ اىل طريقة دراسة الطـابع مـع مـا 
وذلك بسبب غياب املعايري اخلارجيـة املعروفـة ، مله هذه الطريقة من ثغراتحت

ان دراسة التكـوين بمجموعـة ، التي يمكن االستناد عليها ألجل تاريخ العمل
اللوحات جيعلنا ندرس التكوين اخلاص لكل من اللوحـات التـي تظهـر مـيال 

لخلفية البسيطة التي ما تظهره هذه اللوحات استعامال شبه دائم ل، شديدا للتناظر
كام نالحظ ميال اىل االغناء يف التـشكيل يف بعـض ، جعلت أحيانا بشكل نباتات

وقد وضعت النباتـات ، املواضيع بشكل عام حتف األشجار بأطراف الفراغات
وجعلت هذه العنارص الطبيعية ضمن تشكيالت هرميـة ، لكي تيضء الفراغات

 .أثري حجمي خاصأو متدرجة وأعطيت ألوانا متضاربة هلا ت
باالضافة اىل أسلوب التصوير احلازم واجلاد الذي يميز هذه الرسوم بـشكل 

نلحظ بأن كل موضوعات اللوحة واقعـة يف مـستوى واحـد مـواز لعـني ، عام
وهو املستوى نفسه الـذي صـورت فيـه اخللفيـة الطبيعيـة املؤلفـة مـن ، الناظر

 اللـون الزهـري األشجار والصخور والتي ظهـرت وكأهنـا أرضـيات منحـت
 .واللون األزرق

من الواضح أن اهلدف من هـذه الفسيفـساء مل يكـن هـدفا تزينيـا فقـط ألن 
املشاهد التي تبدو مرتابطة يف احلقيقة اىل وجود برنامج متامسك شيد موضـوعه 

ومتثلت هذه القدرة بالقوى احلامية للحياة وقوى املـوت يف ، حول قدرة اخلالق
 .آن واحد



 

 ٣١٢  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 
منها ظهور غـصن الرتبـة التـي ، بالتدقيق مل يكن رسوم اإلطار حمض صدفة

رمز إليها بـاللون األسـود يـدل عـىل رمـز اخلـصوبة املـرتبط بإخـصاب أرض 
وان إشادة مثل هذا الربنامج الدقيق املبني عىل عنـارص مرتبطـة بدقـة ، فلسطني

بل يـدل عـىل ، واد التصوير التقليدية فحسبفائقة ال يدل عىل معرفة عميقة بم
 .فهم واسع للموضوعات املختارة مع معانيها الرمزية

انني أقدم هذا البحث لكي يكون دراسـة مؤقتـة ومالحظـات عـىل حمتـوى 
وأردت منه أن يكون مقدمة لتقديم أجوبة متهيدية لنتائج الدراسات ، النصوص

ن تـشكل هـذه خطـوة اىل األمـام يف وأمتنـى أ، احلالية التي أقوم هبا يف القـدس
توضيح ما فقدناه من هذه اللوحات اخلالدة التي بقي منها فقط اجلـزء العلـوي 

 .ورسومات الواجهات الداخلية واخلارجية


 

للون الذهبي الذي رمز لألوراق بأهنا نمط ينمو مع الشمس وهلذا زخرفها با
لكن هذا الفنان حاول أن يربط بني األنـامط مـن خـالل ، هو وهج من الشمس

واألرضية رمز اليها ، فالشمس ظاهرة كونية فلكية، الصلة بني املوضوع واحلدث
احلقيقة أن لون قبة الصخرة يف العرص  ولو عرفنا ،باللون الفيض وهو لون السامء
وهلذا اعتمـد موضـوع ، نا سامويا مطعام بالفضةاألموي مل يكن ذهبيا بل كان لو

وهذا الفنان قد أمن بأن كل هذه ، الزخرفة من خالل ما يف هذه احلياة من بواعث



 

 ٣١٣  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

الظواهر مسخرة هلذا اإلنسان الذي خلقه اهللا وأحسن خلقه وهلذا كانـت هـذه 
 .الفسيفساء جزء من هذا النمط

 يف زخـارف الـورد يقول هارزفيلد ان شكل العروات األربع التـي ظهـرت
مصطلح عاشقة الشجر أي اللبالب وأوراقه من خالل الشكل كانت مشاهبة اىل 

وهارزفيلد دائـام ، تلك الزخرفة الساسانية التي ظهرت عىل األنسجة الساسانية
حياول أن ينسى أن العرب هم أول من زخرف الثياب واأللبسة والورود كانت 

يقول ان الشكل الذي حدده ) ريشمفان ب (جزءا من زخارفهم وأنسجتهم لكن
مـار  (حيتل أجزاء من زخرفة قبة الصخرة وفسيفسائها تبقى منقولة عن كنيـسة

ويقول بريشم إن تاريخ هـذه ، يف جبال النمور ونعني يف منطقة أنطاكية) جربيل
ونحن نقول ان ما نقدمه من رسامت ، الزخارف كان يف القرن السادس ميالدي

ييل هو عبارة عن زخارف جديدة ذات نسل مرقم حـدوده وما نرمز إليه من حتل
االلتزام وليس التصور والتخيل وهـذا مـا يمكـن أن نـسميه انجـاز فنـان قبـة 

هذا االنجاز متثل كيف متكن من إبراز األقواس والدعامت هلذا الشكل ، الصخرة
الثامين وبخاصة أروقته الداخلية وواجهاهتا وقدم معظم األرضيات التي زخرف 

نقدم بعض هذه الرسـامت  وهلذا، يها او صب الفسيفساء عرب أللون الزهريعل
وجدت ان الفنان قد اسـرتجع وأعـاد  ونحاول قراءهتا من خالل اللوحة حيث

قد بسطها من خالل اللوحـة الفنيـة  البواعث السابقة التي قدمها ولكن وجدته
م لنـا الـورد حيث قـد، وقد اعترب حتوال، لكن التغري الذي حصل فقط بالتلوين

باللون الذهبي واألزرق وأدخل عليه الشكل املربـع نجعـل كـل نـصف وردة 
نحـن ، تقابل النصف اآلخر وظهر هذا وكأنه يكمل املشهد بالـشكل اهلنـديس



 

 ٣١٤  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

فن فيه مؤثر مرغوب من جهة حدود اللوحة وذاك االسرتجاع  نعترب هذا النمط
ويـز غـري مغلفـة بـني فيام قدمه من تلك الفسيفساء التي ظهرت من خـالل برا

اللوحة واألخرى ولكن ادعاء مارجريت بريشم بأن هذه الزخرفة منقولة عـن 
هو مصطلح ال يوجد فيه دليل وال  يف اسطنبول) سانتا صوفيا (كنيسة جوستنيان

لكن فنان الصخرة قدم هذا النمط وسامه بقاء بعد آخر ، نعرف اين وجه التشابه
 معلقة عىل األجزاء العليا يف األقواس العليا نجد هذه الزخرفة، أي االستمرارية

وهؤالء الفنانون مل يفهموا أسلوب فنان قبة الصخرة وهلذا ربطوا كل ما زخرف 
 .بلوحات من لوحات احلضارة

لوحة النخل هي عبارة عن صف من الذهب وأقراص زرقاء تم تنقيطها بنقط 
ذهبيـا عـىل أرضـية من درر اللؤلؤ وجعل هلا حاجزا أشبه بالسد ومنحه شعاعا 

خرضاء ومحراء وظهرت وكأهنا الرتبة التي ستقبل هذا الشعاع وقدم زخرفة اىل 
وجعل هذا النخل بني األقـراص ونحـن نقـول أن هـذا ، النخل باللون الذهبي

املصطلح املرسوم ظهر بمواقع عديدة حتى أصبح واقعا حقيقيا يف زخارف قبـة 
لح قد مجع بني اللوحات املتامثلة مـن الصخرة وهلذا يمكنان نقول ان هذا املصط

وهذا إثبـات عـىل أن هـذه ، ناحية موضوع تأليف اللوحة وصناعتها وزخرفتها
الرسامت قد أتت متأخرة بقرنني عن تلك الرومانية التي ال يوجد بينها وبني التي 
  .يف الصخرة أي روابط او مقارنة يف كل صف الفسيفساء أو تلوينها أو تكتيكها

، ألوراقها فضية متت الزخرفة يف مركز الوردة وردة عبارة عن وردةلوحات ال
حيث قدم لنا وكأنه قلب املركز أي عبارة عن قلب أمحر ومن ثـم جعلـه وكـأن 

وأدخل إليه نقاطا من درر اللؤلؤ مع أرشطـة رقيقـة ، نجمة ذهبية إطاره دائري



 

 ٣١٥  الباب السادس–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

وصلها وعلقها وهذه األرشطة تظهر مع نخلة صغرية التي أ، منحها اللون األمحر
حتـى ، ونرشها ووزعها مع البواعث األخرى، لتكون ظاهرة من مجيع اجلوانب

جعلنا نعتقد أهنا أشجار حقيقية ونجد يف هذه الرسمة أشكال قلوب صـغرية يف 
 .كل جهة قلبني

���� 
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اللغة كام حتدث عنها العرب قالوا إهنا جمموعة أصـوات وكلـامت وعبـارات 

ٌولكـن هـل هـي وسـيلة لبيـان املعـاين  ، للتعبري عن حاجاتـهاإلنسانينطق هبا 
ُ يـصور .آلدابهٌخزانة لثقافة الشعب وتراثه الروحي أم ديوان  أم هي .وأحكامها ُ
ِ يمحي ملدينته وأثـارهالُ أم سجل .ِوأحالمه ،واألمة ،ُ ومطاحمه.ُفيه عواطفه ِ  أم .ُ

ِمفتاح لعواطفه وأفكاره  ِ َ قبل التاريخوأعاملهٌ ُ اللغة كل هذا وأكثر؟َ ٌهي جزء من  ،ٌ
ِ وهي رمز وحدته ور.ِكيان الشعب الروحي  .ِكنها األعظمُ

ُ أمـا اخلليفـة ؟ُ هل العربة بالوسائل أم باألهداف:ُصانع الفسيفساء يقول لنا
ٍ الوسائل تتغري من عرص إىل عرص ولكن ليس كلها ومن جيـل إنُمعاوية فيقول  َ

ِثم أن الوسيلة الواحدة يمكن أن ختدم أهدافا عدة ،إىل جيل ً ََ ًأو ال ختـدم هـدفا  ،َ
ِذه اللوحات فيخاطبنا من خالل لوحاته والتـي  أما صانع هاإلطالقعىل   نقـدمُ

ُ الوسـائل هـي أداتنـا الوحيـدة . من خالل الفكـر واملـضمونحتليلهاو بقراءهتا ُ ُ
ُلتحقيق ما نؤمن به من  ُوينبغي العناية الكاملة هبا والتدقيق يف بحثهـا  ،األهدافِ ُ ُ

ِ الهنام يرتبطان .واختيارها  يف اإلسالمُحات طريقة اللو ً كامال يف منهجيةارتباطاُ
ًتتم من خالل معاجلة شاملة ال ترتك منـه شـيئا وال ، ِمعاجلة الكائن البرشي كله ُ ُ ِ ِ ِ ُ

ِمثل جسمه ،ُتغفل عن يشء ِوعقله وروحه ،ُ ُ املعنوية وكـل هحيات ،املادية هحيات ،ِ
 .األرضٍنشاط له عىل 



 

 ٣١٨  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ِالزخرفة والنمط مل تتعامال مع الكائن البرشي ِ ُ ٌ ال تتعامل اإلسالم َألن طريقة ،ُ
ُ بفطرته التي خلقـه اإلنسان ألنِمن خالل الرسم والنحت  ،مع الكائن البرشي ِ

َاهللا عليها ال يغفل شيئا من هذه الفطرة وال يفرض عليها شيئا لـيس يف تركيبهـا  ً ً َُ ُ
ِ الفنان من خالل أصالته .األصيل ِ ٍ أن يقدم الدقة التي تتناول كل جزئية استطاعُ َ َ
ِ وكأن هذه اجلزئية متفرغة لكن اهللاَ يف خلقـه ِعىل حده َ ً خلقـا شـاماللإلنـسانّ ً. 

ِوالشمول تم عىل مستوى الدقة    .ِذاهتاُ

ِوهكذا فقد كانت منهجية الزخرفة يف  َ لتشمل اجلامدات واألشجاراإلسالمُ َ، 
ٍ قاعدة الشمول التي تتناول اجلزئيات مجيعهـا ويف وقـت ألنَوما يتناسب معهام  َِ ُ َ

ُهي معجزة ال تصدر إال عن اخلالق ،واحد ٌ.  
ِ اإللف جزء من كيان َيقول معاوية ٌ َ يؤدي هلا مهمة رضورية ال حميص .النفسُ ً ً

ُعنها ولكن ال نجد يف لوحات الصخرة إسـتخدام أسـلوب اإللـف حتـى مـن 
ِخالل طرح املوضوعية يف النبات والفواكه والشجر ِ ِ. 

ُالزخرفة قدمت وكأهنا قاعدة تقول َ ُ َُ ْ أنا ال أمهل ِ َ وال أمهل واقع املـادة األرضُ ْ ٌ
ِ مع املذهب التجريبي الـذي ل مل يتعاماألمويَّ لكن الفنان .الدليلُوالتاريخ هو 

ُّأستخدمه الفنان الروحاين والبيزنطي  َّ يدعو إىل اجلزئية ولكن الفنان ألنهُ ّ  األمويِ
ٌإستخدمه وكأنه العلم كله قائم عىل هذا املذهب ُُ َ. 

َقد انه من املتفـق عليـه أن املالحظـة التفـصيلية الدقيقـة التـي قـام هبـا واعت َ َ َ ِ
 .املسلمونالباحثون 

ِقد ساعدت عىل تقدم املعرفة العلمية وإنه عن طريق هـذه املالحظـة وصـل  ِ ِ
ِاملنهج التجريبي إىل بالد   .وأوروبا وفارس األندلسٌّ



 

 ٣١٩  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 
َهل صانع الفسيفساء درس علم الوا َ َ ِقع واخليال اللذين كانا قائمني يف العرص ُ ِ ِ

 اليوناين والروماين والبيزنطي؟ 
ِالفنانان الروماين واليوناين تعامال يف لوحاهتام مع فطرة  ِ  مـن خـالل اإلنسانَ

ُطاقاته املتقابلة وهي الواقع   .واخليالِ
َ كيانـه كلـه اإلنـسانالرومان قالوا عن هذا األسلوب إنه األمثل كـي حيقـق  َ

ُب أن يكون العمل من خالل أن يامرس الفناوجي َ نشاطه هنا وهناك واملقصود نَ
ًهو أن يستخدم الفنان األسلوبني معا َ لكن الفنان اليوناين قدمه لنا مـن خـالل .َ َّ َ

ُالنحت والرسومات العديدة التي تقول إن تقلب الـنظ َُ َ ُ َ ُ األرضـية هـي قاعـدة مِ
ِتعتمد عىل اخليال والواقع ِا مرة وهناك مرة وال يوجد تـوازن يف كثـري ُتنجح هن ،ُ َ

  .من احلاالت
َالفنان املسلم جتنب موجة الواقعية  َُ ِواعترب كال من الواقع  ، موجة اخليالألهناُ ً

ِ حمدودا مؤثرا تدركه احلواسأسلوبا اعتمد انحرافا لذاواخليال  ً ًِ. 
َالفنان البيزنطي قدمه لنا من خالل  ُ َ يعيش يف أن له ُ وحده الذي يراداإلنسانُ

ِعامل الرضورة وعامل الواقع لكنه قـدم اخليـال مـن خـالل لوحاتـه حيـث أبـرز  ِِ َ َ ُ ِ ِ
َ غري أشكاهلا وأستخدم أسـلوبا التجـسيم والتحجـيم وهـو بأشكالِاحليوانات  ِ ِ

َبذلك خيالف القاعدة الرومانية التي تقول  َ ُ وحده هو الذي يـراد لـه اإلنسانُ  أنُ
َخيالف الكون وفطرة ا َحلياة وجسد هذا َ َ ُ القوة التي حتقق احلضارةباستخدامهَ َ. 

ُالفن بالعامل احلديث رغم إمكانياته الضخمة يتدهور كل يوم وينحدر بدعوة  ُ ََ ُ َ ِ َ ُ
 .املادةالواقعية ونعني واقعية 



 

 ٣٢٠  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 
ِ لـذا اسـتخدمها الفنـان مـن خـالل إدخـالنيُهذان األسلوبان غري متطابق ِ ُ َ َ 

ُ ظهر يف زخرفة العنب فنجد األسلوبوهذا  ، ومنها النبات.َاملؤثرات عىل اجلامد ِ
 أي بالنسبةُأن االستعداد يف السلبية أو يف االجيابية كان يظهر يف مدى االختالف 

ًبني السلبية واالجيابية أيضا إختالف يف مواقع السلب ومواقـع   ومـن اإلجيـابِ
ِخالل هذا الطـرح يمكـن أن نجمـل تـ ْ ُصنيف املجـاالت التـي قـدمها صـانع ُ ِ َ

ُوثانيها وجدانية وثالثها حركية ،ُالفسيفساء إىل ثالثة جماالت كربى أوهلا معرفية ُ.  
ُاملجال املعريف قدمه من خالل املعلومة واملقدرة العقلية واملهارة أمـا املجـال  ُِ ِ ِ ُ َ ٌّ

َالوجداين فشمل  َ م والتقـدير  املتـصلة باالهتاممـات واملواقـف والقـياألهـدافَ
 اعتمدنا ألننا هذه الدراسة التي نقدمها تعتمد عىل جانب االستيعاب .والتفوق

ِ أكثر تعقيـدا مـن ترمجـة األسلوب وهذا التفسري، عىل األسلوبهبذا  ً  .األفكـارُ
ُ يكون قادرا ليس عىل حتليل املـادة إىل أشـكال أخـرى أن النمط جيب عىل قارئ ً َ
ً بل جيب عليه أن يكون قادرا عـىل الـربط بـني األصلية األشكالأكثر داللة من 

 إىلِ نمـط قـارئ املختلفة واملتقابلة بينها ويمكننا إن كـل األشكالجوانب هذه 
ُموضوعية يضعف درجة الثبات يف النتائج التي حيصل للاملوضوعية ألن افتقاره  َ ْ َ ِ َ ُ

َ الزخرفة التي يقدم مداخلة أو الرسمة أو اللوحة قراءةعليها من  َُ ِ  .َحوهلاُ
َ ونعنـي الـنمط األثريـةكالسـيكية ل اعتمد عىل دراسة األنامط الهذا التحلي

َّاليوناين والروماين   .َّوالبيزنطيَّ
ُحتى يتمكن الباحث من   يف هذه العصور فانِ يف املقارنة بني هذه األنامط اإلجادةَ

ِتفاوتا كبريا يف درجات املوضوعية التي تتوافر هبا أساليب التقويم ً ًُ   .املختلفة ِ



 

 ٣٢١  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

َهلذا قدم لنا الفنان من خالل عرضه هلذه الزخارف أسلوبا مـرشقا  ً َِ ِ َ  بواسـطةَ
َ والتي تنص أن أصلح املشوقات هي التي تراعي يف مقاييسه ُ َ ِْ  واستعامهلا اختيارهاُ
ِ منها تقديم ما يشبع ميل اإلنسان يف إدخال الغبطة والـرسور إىل نفـسه املقاييس ِ ِ َ ُ ُ ِ

َوهلذا قدم  َ ُصانع الفسيفساء نمط الثـواب باعتبـاره مـشوق إجيـايب أمـا مـشوَ  قُ
ُالعقاب فقد رفض تقديمه  َ َِ َِ َ َ ّ مشوق سلبي من خالل تعاملنا مع هـذا الـنمط ألنهَ ُ
َ نابع عن طريق الرغبة ولكننا عندما حللنا اإلسالميةوجدنا أن قراءة الفسيفساء  ُ

َنمطا بيزنطيا كنا نجد الرهبة ألن  ً ًُ ُالبيزنطي يتعامل مع التأمـل وكأنـه  األسلوبُ
 النجاح وهذا اإلسالميةَاخلشوع إىل اللوحة هلذا فقد كان أمام صانع الفسيفساء 

ِالنجاح متثل من خالل دراسته املستفيضة هلذا املضامر وقد أعتمد عـىل القاعـدة  ِ ِ
َال يشء يساعد عىل النجاح مثل النجاح ( التي تقول  ُ ُ ُوهذه القاعدة موجودة) َ  يف ُ

ُ جيد يف عمله عندما يشعر بالنجاحاإلنسان ألن اإلنسانفكر  ُ ُ ِ ُ. 

 

 فـاق بأسـلوبٍ أن أول لوحـة صـممت  القراءة السابقة وجدناكام حتدثنا يف
ًالتصور هي شجرة الكرمة وثامرها فقد كانت العناقيد معلقة عىل فروع الكرمـة  ُ ُ

ُ قائمة عىل الدعامت التـي تـربط بـني  وهذه اللوحات كانت.اللوحةفقط داخل  ًَ ْ َ
ً أيضا هي كانت يف القسم الداخل من بنـاء الـصخرة الـثامين واألروقة األقواس

َوالشكل التقنية الفنية مل تفسد تلك الدرجـة العاليـة التـي مجعـت بـني الكرمـة  َ َ َ ُ ُ
َوالعنقود هبذه اللوحات نجد قمة الروعة من خالل تقديم الفنان هلـذه  َ  طاألنـامُ

ِليس بموقع واحد بل بمواقع خمتلفة أيضا  َ خمتلفة حسب بروزها يف اللوحةبألوانِ َْ. 



 

 ٣٢٢  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ٌ نجد أنه أضاف إليه مس ذهبي األخرضُعندما يكون العنب ونعني الثمر باللون 
ُأي لون باجلزء العلوي وعندما يقدمه باللون  َُ ِ َ َ ِ ٌ نجد أنه يضيف إليه مس فيض األزرقُ ُ

ِأهنا معلقة فوق الدعامت يبدو للمشاهد أهنا مل ختطر بباله  وكاألغصانوعندما يقدم  َ ْ َ
َأن تكون يف هذا املوقع وهكذا نكون قد وضحنا إطار اللوحـة أي اللـون   األخـرضَ

ُأدخل إليه اللون الذهبي أما اللون  َ ِ  .َ فأدخل إليه اللون الفيضاألزرقُ
 تلـك الروائـع ىلإ فيها كيف قدم لنا ورقة اخلرشوف فها هـو يعيـدنا ناهذا يذكر

َالتي من خالل تصميمه مّكن نفسه من السيطرة عىل التلوين ونعني تلوين  َ  األوراقَ
ٍ أخرجها من احلبل الذي هو فرع كرمه مـرتبط مـع سـاق األوراق وهذه باألخرض ٍ ُ

 بـاألزرق التـي لوهنـا واألوراقَالشجرة ذاهتا لكن هذا الربوز منحه اللون الذهبي 
كننا أن نميز هذا التجانس مـرة أخـرى بـني اللـون الفـيض منحها اللون الفيض يم

ْ بل يمكننا القول إنه عرب عن وحدة كاملة بني أجزاء اللوحة لكنه مل يقـدم ،والذهبي ً ِ ِ ِ ّ َ
ُ أي يقـدم "التنـاظر" حسب القاعدة الرومانية والبيزنطية والتي هي األسلوبهذا 

ُالفنان لوحته ثم يعكسها بوضع خمتلف حتـى جيـسد أ ِ ُ ُ سـلوب اخليـال مـن خـالل ُ
ْالفريضة التي يرمز إليها وهذا واضح من اللوحة ذاهتا إذ أنه مل يستبدل  ِ َ ِ  . ألوانُ

ه  دها قدم ُقدم لنا العنب بشكلني خمتلفني أيضا ضمن عناقيد خمتلفة أح َـ َـُ ََ َُ ً َُ ِ ِ
ُ بشكل طويل أي حبة طويلة العنب املدور واآلخرأو مدور ) دائري (بأسلوب ٌ

ِصممه بطرق  الل الزخرفـة ُ ِـخمتلفة ومتنوعة حيث قدمه لنا من خ ُ َ  بأشـكالَ
ُعديدة أحيانا يظهره وكأن حبة العنب صغرية ويقدمها بـاللون  َ ًُ ُ  أو األبـيضٍ

 .الفاتح داخل املكعب



 

 ٣٢٣  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ُأما مركز الشجرة ونعني شجرة   حيث بخيطني فيظهرها وكأهنا حماطة ألكرمهُ
ُ أحيانـا يقـدم واألخـرض األمحـر  اخلطان يربزمها بـاللوننين وهذاإطارهايغلقا  ِ ُ
 .ِ فردي أي بخط واحدبأسلوب اإلطار

ويقدمه باحلجم االعتيادي ويمنحه اللون الفاتح والغامق ويمكن القـول إن 
ِ شمل شجرة الكرمة بلوحة زوجية ألنه بعينه اإلبداعهذا   زوجي بلونني وبإطارِ

ِخمتلفني وقدم لوحة فردية  ً فردي أيضا بلونني خمبإطارَ  .تلفنيَ
 لكن ملاذا تلك العالمة السوداء بإعجاز وأبرزهُالعنب املدور صممه باللوحة 

  ؟ًوالتي تشبه بقعة
ْ يميزها من خالل هذا الظـل الـذي مل نجـده يف أي أن يستطيع إليهاوالناظر 

ًنمط من أنامط الفسيفـساء أيـضا بالتنـاوب منحـه اللـونني   واألمحـر األخـرضٍ
ِ أحيانا يقدم لواألزرق ْ َنا العنب إال من خالل شجرة الكرمه وأيضا يقدمـه مـن ُ ً

 امتداد والغامق ووسط هذا اخلروج ونعني األزرقخالل لونني حييطان به ومها 
ً نجده يمنحه أيضا اللون اإلطارالفروع خارج  ُ َ  وهذا دليل أخر عىل عدم األسودَُ

َ هو لون الرتبة أي رمز إىل األسوداالقتباس ألن اللون  ِ  .األرضُ
 أن يمكن القـول ، انفراديا خاصة يف زخرفة العنباعتبارهوكيشء ال يمكننا 

َ لوحات الفسيفساء التي كانت تـزين قبـة الـصخرة أمجلهذه اللوحة تعترب من  ُ
 جعل باإلطارِبالتدقيق يف الرسومات التصميمية وجدنا هذا الظالل الذي أحيط 

 القسم العلوي من العنـب ً عالمة نيلية وهذه العالمة ظهرت يفاإلطار عىل هذا
ُكام منح اللون  َ ِ ً للقسم السفيل وهذا يعطينا قدرة عـىل التحليـل ويمكـن األسودُ



 

 ٣٢٤  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 هـذه األرض كام قلنا هـو لـون األسودَ أن اللون النييل هو السامء واللون اعتبار
ًاللوحات يمكننا أن سؤاال هاما ً ُ:  

َذا يف لوحة من اللوحات قدم لنا اللون امل َ َ ِ قي القسم السفيل والنييل يف  األزرقٍ
ُ يمكننا القول إن هذا اخلالف والذي قدمه لنا صانع الفسيفساء ؟القسم العلوي

َمن خالل تصميمه ليعرب عن التنوع ِ َ ُ ُ هذا التنوع برز وكأنه يقول ها هي الطبيعة .ِ
 الذي قدمه لنا هو مياه البحر واللون األزرقاللون  ،املاء ،السامء ،األرضُطبيعة 

ًنييل هو لون السامء ويف ذات اللوحة نجده يقدم رمـزا أخـر وهـذا مـا جعلنـا ال َُ ُ ُ
ٍنصمت كثريا قبل أن نكتب أي حرف من هذه املداخلة فقد عشنا سـاعات مـن  َ ً

ً املميزة ومـن هـذه الغـاز قـدم لنـا جمموعـة متثـل فـرعني األلغازالتفكري بتلك  َُ
 . غـامقاآلخـرون والقسم ُوعنقودين يشكالن لوحة واحدة قسم منها فاتح الل

َويف حاالت أخرى قدم قطوف العنب  َ ِ  علمي رائع وكأنه أم اللؤلؤ فقد بأسلوبُ
ُرمز إليها وكأهنا الشمس والقمر وقفة قصرية مع هذا التحليل ملاذا هذا املصطلح  ُ

ُالفردي الذي له تأثري عىل نمط يعانق الطبيعة   ؟ُ
 التساؤالتهذه ن  قبل أن نجيب ع؟وملاذا هذه الزخرفة التي سامها أم اللؤلؤ

َنود أن ندخل بمناقشة مع  ُ)Van Bershem(  الـذي قـرأ خمطوطـات الـصخرة
ًوالقدس مجيعها من العربية إىل لغة فرانكو عرب أيضا قرأ لوحـات الفسيفـساء 

ُ تبادل املعلومة مع النمط البيزنطي الروماين ربام كان بأسلوب ) بريشم عىل حق (ِ
ِألنه عندما عم َِ َ  قـد األنـامط ومل تكن قراءة ١٩٢٢َل يف هذه الفسيفساء كان عام َ

 قـد ظهـر عـىل األسـلوب ما وصلت إليه اآلن يقول بريشم إن هذا إىلوصلت 
ُ معروض اآلن يف متحف الفاتيكان وحيـدد بريـشم ي هوتابوت قسطنطني والذ



 

 ٣٢٥  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

هـي التالقي بني النمط البيزنطي وبني الذي بالصخرة ويقول أن اصغر العناقيد 
نقطة التالقي يف لوحة العنب ومل يقدم أكثر من ذلك عن التالقي يف لوحة العنب 

ُ هناك تالقيا أخر مع الرومان وهذا التالقي أظهره بريشم بأنه منقول إنثم يقول  ً
 .عن النمط البيزنطي ألهنم قدموه داخل إطار اللوحة وليس خارجها

ً ليس صحيحا أو قابالاإليداعونحن نقول أن هذا   لوجه املقارنـة واملناقـشة ً
  .وسوف نقدم املناقشة من خالل اللوحة

ِ بطاقة من طاقاتـه عـىل حـساب بقيـة الطاقـات كـذلك اإلنسانُحني ينجح  ِ ِِ
ُاختالل يف باطن النفس ينتج عنه   . يف واقع احلياةاختاللُ

 معينة وبعضها األرضُ يربط القلب البرشي ببقعة من اإلبداعيقول أفالطون 
 .ِبفرد من الناس معني وبعضها يربطه بقصة من القصص ثم يكون النهجيربطه 

ٌتوجد يف القلب حساسية مرهفة " لألمةيقول معاوية يف موعظة   اهللا إذا اجتـاهٌ
ُاستقامت تقسيم النفس وتقسيم املجتمع وتقسيم مجيـع  ُ ُ ُ حينهـا تعـيش األمـورُ

ألن القلـب ال . األحقـادًنظيفة من  ،ًنظيفة من الدنس ،ً نظيفة من اجلريمةاألمة
 ." مع اهللا أوالَيتعامل يف احلقيقة بعضه مع بعض وإنام يتعامل 

 هل قصد ؟ُ يف عرصنا هذا ويسألنا عن القدساألمةُهل كان معاوية خياطب 
 أم أن ؟ُ التي كانت جتاهد وال هتاب وحترص عىل املوت فتهـب هلـا احليـاةاألمة

ُ عزيمـة وقـوة اإلسـالم"ذاكرة حيـنام قـال اخلليفة عبد امللك أراد أن يعيد لنا ال ُ
 . الفريدة يف التـاريخاألمةُوانطالق هبذه العزيمة وهبذا االنطالق وجدت تلك 

ُ العبادة هي الوسيلة الفعا.ِ ورقاع التاريخاألرض يف بقاع انترشت األمةهذه   لـةُ
 ."ُالعبادة بمعناها الواسع الذي يشمل احلياة  ،لرتبية الروح
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د امللك هذه الصخرة وهذا املسجد وشهد عىل نفسه وأشهد اهللاُ وهلذا بنى عب
 لكـن كيـف سـنحاور .علينا ثم أشهد التاريخ الذي حياورنا من خـالل نافذتـه

 لكن عبد امللك حاور ؟ هل سنحاوره بالوثيقة املكتوبة أم بالقصة الغيبية:التاريخ
 ألهنـا قمـة اتاإلبـداع وهذه األنامط سجل يف ملفاتك هذه " :التاريخ وقال له

ُ ونعني لوحات فسيفساء قبة الصخرة املرشفة لكن عمر بن ؟الزمن ولغة العرص
 عرفنـا عنـه اخلليفـة الـذي أعـاد ألنناِ موقف مل نعرفه عنه إىلعبد العزيز يعيدنا 

َ لكن عمر رمحه اهللا قدم مداخلة مع التاريخ هذا نصهااألمة إىلالعدل  ً َُ َ ُ عقيدة " :َ
ِاملؤمن خري من كل ٍ وأقـوى مـن كـل قـوة فاسـدة عـىل األرضٍ قوة فاسدة عىل ُ

 وأقوى لو ضعفت قوتـه املاديـة األرضِ من كل قوة فاسدة عىل وأقوى األرض
ُأمام الباطل أقوى ولو اهنزم أقوى ولو غلت قوته عن الدفاع عن أرضه ووطنـه 

 ."ُ روحه متصلة باهللا ألنأنه قوي
ُالعار ال يغسل  ُ  إننا . بالدنا وبراعمهاأطفالُر من خالل ُ باملجد والغار يزهإالُ

 عليها لكننا نحاول مـن اإلجابةًأسئلة كثرية ال نستطيع  ،نرى يف عيوهنم املراقبة
 الـذين تركـوا لنـا هـذا الـرتاث أولئـك إىلقراءة النمط تقديم الرشوح والوفاء 

 يوجـه اإلسـالمالضخم حتى نقرأه ونعيده إىل الواقع الذي أقيم من أجلـه ألن 
 .طاقة العقلية إىل النظر يف حكمه الترشيعال

 التي قال عنها اليونان إهنا التفسري األطوارنحن من خالل الزخرفة سنناقش 
 ولكنها األرض احلضارة املادية يف أطواراملادي للتاريخ وقال عنها الرومان إهنا 

 حدثنا عنهـا مـن خـالل مـا اإلسالم .اإلنسان أطوار التاريخ وال أطوارليست 
 .ُمه صانع الفسيفساءقد



 

 ٣٢٧  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 ع صـاناإلبـداعً كان مهذبا يف كل عرص من عصور التاريخ لذا قدم اإلنسان
 اإلسـالميحيث قدم منهج التـاريخ  ،اإلسالميًالفسيفساء كان دارسا للتاريخ 

 خمتلف عن تلك التي كانت قائمـة يف العـرص اليونـاين بأسلوبوعلم الزخرفة 
ُع الفسيفساء يف قبة الصخرة كام يقول بريشم والروماين والبيزنطي ومل يتعامل صان

 رفـض فكـرة أصال هذا الفنان إن نقل نمطه عن الرومان والبيزنطية الواقع بأنه
 .التلقني من خالل عمله ونعني التلقني الذي نرمز به االقتناع بالعقيدة بتأثري البيئة

ُاملعرفة اكرب عنارص احلضارة  ِ العوامـل يف أثـر ارتقائهـا اوأعظـمُ ملـادي وإن ِ
 .منزلة منها َ فإهنا اقل سياسيةأوِاملعتقدات دينية كانت 
َاملعرفة هي التي ترسم وجهة الفكر"وكام يقول سقراط  ُُ ًوحتدد طرقـا عامـة  ،ُ ً ُ
ــشعوب ــاة ال ــسب  ،يف حي ــذي ين ــري ال ــانس الفك ــك التج ــوفر ذل ــث ت ُحي ُ

 "ٌنظر وموازنة": صانع الفسيفساء قدم لنا قاعدة هامة هي. "للحضارات
َ توازن أنّمن خالل اللوحات العديدة والتي عربت عن هذه القاعدة نستطيع 

ّ الن الفنان اليوناين عرب واإلسالميةوالرومانية والبيزنطية /  اليونانية األنامطبني  ّ َّ َ
ُ وهو خمالفة الواقع والتعامـل معـه أسلوبه من خالل "نظر وموازنة"ٍعن قاعدة 

 . الدليل العقيلإىل يوصلنا الفنان عىل ما ذكرنا من العوامل وهبذا
َالفنان الروماين قدمه من خال ل َّ ِ االستدالل عىل املـؤثرات بالعقـل أمكن إذا ُ ِ ُ

 . أي التعبري عن املحسوبية- معرفته علميا استحالت
ِالفنان البيزنطي قدم هذه النظريـة مـن خـالل مطابقـة الواقـع وطـرح هـذا  ُ

  خـرائط مأدبـاوأمههـا  من الفسيفـساءِ الكثريةاألرضيات عن طريق األسلوب
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ُ صـانع أمـاالنظر الـسديد والتأمـل الفكـري بـحيث اعتمد عـىل قيـام الـدليل 
ً حيث جعلها قارصة عىل . فقدمها من خالل لوحات الصخرةاألمويةالفسيفساء 

ُ مل يكن طريقهـا أو يستدل عليها بالعقل أن وترك للمشاهد ي الالشعوراإليامن
ِ من دائرة خمالفة الواقع رجهاوأخ  قلبه بالعقلإىل   مطابقة الواقعأو  االستداللأوِ

َوان يكـون  والنظر  تبني عىل التأملأنوهي   قدم لنا مدلوالأيضاوسامها املعرفة 
ُمقياسها ميزان العقل ُ. 

َمن خالل تداخلنا مع بريشم حول التقليد الذي يتحدث عنه ِ ِبني كـل نمـط  ِ ِ َ
ُ التقليـد : نقولفإننا بيزنطي هلذا أوِمط روماين ْ الصخرة، ويربطه مع نأنامطمن 

ّ قلدت الذي كـان إذا وهلذا نقول انك .اإلسالميةاملحض ال مكان له يف العقيدة 
ُ كيف عرفتهوإال عدة أسئلةَ جتيب عىل أنمن قبلك فعليك  َعرفته مقلدا  َ ِبغـري / ْ

ِدليل او بدليل فان عرفته تقلد بغري دليل لزم وهلذا عليك  َ ََ  تعرف الدور الذي نأْ
َقدم عمله  والتسلسل الزمني الذي من خالله يعنيه َ  وهلـذا فالتقليـد ال اإلبداعيَ

 .اإلسالميةمكان له يف العقيدة 
ِنحن نسأل سؤاال هاما هو مـا مـدى تـأثري العمـل يف االعتقـاد مـن خـالل  ُ

  ؟ِفسيفساء قبة الصخرة
َتقاد وكأنه بني عىل احلاجـة  قدم االعإذ هاما أسلوباُصانع الفسيفساء قدم لنا 

 ناجحة وهلذا أفكاراُ نصدقها وهلذا كانت أفكارَوالعمل معا وقدم زخرفته وكأهنا 
ُجعل العمل ميزانا نستطيع من خالله تقديم  ِ   الـصادقة والناجحـةاألفكـار هذهَ

ُ بني االثنني حيث قال لنا بصمت اللوحة ذاهتا االعتقاد واملؤالفـة مـع أيضا مجع ُ
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 األسـلوب شجرة الرمـان هـذا بإطارُي مقياس صحة العمل قرأنا ذلك البيئة ه
 .ُالذي نسميه تأثري العمل يف املعتقد

ِ يتغذى بالعمل وهـذا بـرز يف شـكل االعتقاد أن اعتمد عىل أسلوباقدم لنا و
َ وذلك عرب عن فـرتة النـضوج واألمحر ،األخرض منحها اللون  التيحبة الرمان ّ

قول هذا املزخرف ملن يريـد دائـام ان يقلـل مـن قدرتـه  الفريدة ياألعاملوهبذه 
َويتهم   . مل يقدم نمطا جديدا بل كان عمله استمراريا ملن سبقهبأنهَ

َواننا ملزمون بالرد وتقديم هذه احللقات حتى نبني إىل علامئنا أننـا ملزمـون  َ ْ َ
 . ما فات عىلبالرد

ُوهلذا فاالعتقاد ال يقترص عىل  ُلكنـه يتـضمن  فحـسب واألوضـاع إحـداثُ
 .ُشعور الفرد بعمله

َ قدمه صانع الفسيفـساء داخـل :الرمان  إنَ اللوحـة ولـيس خارجهـا إطـارُ
 املقارنـة واملناقـشة ألوجه او حتى قابال واردااالدعاء الذي طرحه بريشم ليس 

ُ قطف العنب الذي نجده يف الصخرة هـو صـغري جـدا يظهـر هـذا أوفالعنقود  ٌ
ًاللوحة يف الصخرة ليست لوحـة طوليـة بـل هـي و َ داخل اللوحة أيضاالعنقود ُ

ِلوحة دائرية اعتمدت عىل التالقي مع لوحات العنب  ُ هلذا كانـت كـل األخرىٌ
ًلوحة منها مكملة  ِ بحيث اذا مجعت مع بعضها يكون باألسلوبٍ ً كرما من أمامناُ
 .  العنب الذي كان معروفا يف فلسطنيأصنافَالعنب حيوي مجيع 
ًتي وجدت عىل قرب قسطنطني وكنا قد نرشنا سابقا مداخلة اما الزخرفة ال  هلـاِ

ُّ الفنان البيزنطي وكأهنـا تغطـي أبرزهاَفنجد الفروع تغطي مساحة التابوت هلذا  ُ
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ِ قدم العنقود من خالل شجرة الكرمة ذاهتا وهـذا أيضا األماميةواجهة التابوت  ِ ِ َ
ر الرومانيـة ومقـربة  اكتشفناه يف نابلس يف موقعني احـدمها مقـربة عـسكأيضا

املطحنة حيث وجدنا يف هذه املقابر تابوت وعليه شجرة الكرمة وكالمها يعـود 
 .ِ القرن الثاين امليالدي ومها مطابقات لنمط قرب قسطنطنيإىل

 فـذلك صـانع ؟ وهـو ملـاذا هـذا املـصطلحاألول الـسؤال ن عـإجابتنـا أما
ِالفسيفساء قدم لوحته من خالل التزامه العقائدي و ِهو التعامل مع اجلامد وهذا َ ُ

َ هذا اجلامد فقد اعتمد وقرر ونفذ إىلُ كيف سيدخل مؤثرا أماحيدد املصطلح  َ  ال إذَ
ُ من الطبيعة ذاهتا فهي يمكن أمجليوجد   .َ تكون املؤثرأنِ

َوهلذا قدم مداخلته الفنية يف كـل مـن التلـوين والتكتيـك وتلـك احلجـارة 
 استخدم الفسيفساء الزجاجية وهي وأحياناة الصغرية ونعني الفسيفساء احلجري

ّساعدته بتقديم اللون الذهبي واللون النييل  ِ ِ ُ ْ َ وكام نحاول دائـام تقـديم واألزرقَ
 اللؤلؤه الذي اعتمده الفنان من خالل تصميامته حول تلك األسلوب إىلحتليال 

ري من  خصائص طبيعية مبنية عليها حياتنا اليومية لذا كثأسلوبوهو اعتمد عىل 
 يف نطني ومها العنب والتني وهـذان النمطـان إال اللؤلؤ إليهاُتصميامته مل يدخل 

َحيتاجان إىل درجة حرارة عالية حتى يتم النضج وهو بطرحه قـدم احلـل الـذي  ِ ُ ُ ُ
ٌوكام يقول كثري من العلـامء فـان قمـة .  اللؤلوأمسيعرض نفسه للنقد لو مل يقدم 

َاللوحة متثل يف هذه  اإلبداع  اذ هـي التـي . اللؤلوأم التي كانت األوراقيف تلك ً
 . النمط وصدق االنتامءأصالة العناقيد ومنحت اللوحة إىل اإلضاءةقدمت 

 إجيـادَ نؤمن بان صانع الفسيفـساء عمـل بـصدق عـىل فإننامن هذا املنطلق 
وحدة فنية بني النمط الذي صممه، ثم الزخرفة التي ادخلهـا عـىل هـذا الـنمط 
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ٍ لوحة ذات مضمون ونعطي مثال تلك الكالسيكية التـي قـدمها يف وشّكال معا َ ً
 نجد هذا األسفلاذا القينا نظره عىل الشكل اخلارجي وخاصة من ) القرن(نمط 

 القليلـة التـي األمثلةٌالتغيري النوعي والذي هو غريب عن ما سبقه من الزخرفة 
تأكـد مـن أنـه ال يوجـد نيف الفسيفساء البيزنطية جيعلنا ) القرن( نمط  يفرأيناها

ٍتشابه بني نمط فسيفساء قبة الصخرة وبني تلك التـي وجـدت يف القـسطنطينية  ٌ َ َ
ِ نمط القرن يف الصخرة قدم أن نجد فإننا تتبعنا اللوحة ذاهتا إذا ألنهويف انطاكية  ُ

واالعوجاج حيـث ) اليل( هنا تباين يف طريقة أيضاالينا بشكل متتابع ومتعاقب 
 كانـت تعبـريا عـن الكالسـيكية ٦-١ذه القـرون مـن رقـم َتعرض رسامت هل

َ وهنا نجد ان صانع الفسيفساء أوراق رقبة هلا بأسلوب إليناالسابع قدم . الكاملة
 حيث قدمه وكأنـه نمـط جامـد وصـلب ٩-٨قد كرس القاعدة من خالل رقم 

 هـذا الـنمط قدمـه ليكـون لقاعـدة ه، الساق غري امللتويهومتيبس لكن ملاذا هذ
 القرون التي متثـل الفطـر . تقديم مقارنة بني هذهإىل حيتاج ألنه ،ازن نصيبالتو

 وصـانع الفسيفـساء األطراف أعىل إىلمن بداية الرقبة نشاهد انه يتجه و األول
َجعله ممتد بشكل منحرف غريب َ  اما الفكرة التي طرحها من خالل الساق غري .َ

فنان هنا قصد به التعبري عـن  ال٩-٨التوازي وذلك اجلامد واليابس بالقرن رقم 
 . أي انه جامد وغري متوازاألسلوبالفطر أي قدم الفطر هبذا 

 األنـامط يقـدم هـذه أن هل قصد الفنـان آخرِ هنا خيطر عىل بالنا سؤال أيضا
 أو الزخرفـة وطورهـا إىل انه تعامل معها من خـالل حاجتـه أم فردي بأسلوب

  .حددها حسب مفهومه وحسب ملساته الفنية
 فعال الفنان تعامل هذا السؤال من خالل اللوحة ذاهتا من أجيب أنستطيع أ

 وهلـذا كـان .الداخليـة قدمها يف اللوحات ألنه فردي بأسلوب األنامطمع هذه 
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 مجيـع إليهـاِ فرديتها حتى يتعامل مـع مـضمون اللوحـة التـي ادخـل إىلحيتاج 
ى الفكرية رفعت ما  وربط بني هذه املؤثرات والطبيعة وهنا اتاألصالةمقومات 

ٍكان من حجب كثيفة بني  َ  . والكون والطبيعةاإلنسانُ
 هذه الفروق استوحاها صانع الفسيفساء من الفطر بالعامية نسميه ضبع

ُالفقع(   و خمتلفة هلذا قدمه لنا من خالل نعومته وليونتهبأشكالالذي يظهر ) ُ
 غـري بأشـكال عند الرقبـة ثـم قدمـه مـع الـساق أوراقا وكأن له  أيضاقدمه

 والشكل اليابس وهلذا كان صانع الفسيفساء يف الصخرة متفوقا عىل هاملتوازي
ْحس هبا ومل يتعامل مع مجاليتها أ الطبيعة كام هي وكام أنامط قدم ألنهمن سبقه 

 بالنمط والصدق األصالة وهذه هييلتها صبل تعامل مع طبيعتها ونموها وف
 العليا من هذا البناء األقواس داخل باالنتامء بعض من هذه القرون تظهر يف

 التـي األنـامط سارة مبهجة وقد وفق بينها وبني بألوان أظهرهااملثمن حيث 
 التي منحها هلذه القرون هي واأللوان الداخلية األقواستظهر معها عىل تلك 

 ه اللؤلـؤ والعنـق زخرفـبـأماخلـواتم   ولـون واللون الفـيضاألزرقاللون 
 . لكريمةباجلواهر واحلجارة ا

ٍ تعرب عن قمـة يف األنامطُالرسومات واملوديالت التي صممت هلذه   اإلبـداعُ
 .واجلامليات
ُالنقطة اهلامة يف مركز القرن التي تم تزيينها بواسـطة نخلـة خـرضاء وكانت 

 الصدف والقرشة وكأهنام منهج كالسـيكي  أيضابرزت يف مقدمة النمط قدم لنا
 .األعىلحيث وضعها يف 
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 التي ادخلها الفنان األشكال الوسيط بني تلك األنامط تكون تلك أند هبذا يري
 أربـعالفكـر وادخـل عليهـا و وفر بينها التجـانس أخرىمن خالل جمموعات 

 الواقع من خـالل موضـعها تعتـرب كالسـيكية ان  يفجمموعات هذه اللوحة هي
من خالل نمط  االربعه التي تظهر بالقرن والفطر توسطها قدمها لنا الفنان األنامط

 إىل قدم لنا نمط جسد فيه املطر املنهمر من الـسامء أن بعد األرضيوازي طبيعة 
 يصحبه رعد وبرق ومن خالل هذا الرعد والربق ينبـت الفطـر والذي األرض

 صـانع أن نتيجـة إىل  هـذا التنـاوب والتعاقـب يوصـلنابأسـلوبوهنا يظهـره 
 واجلواب عىل ما كان غري مفهوم يف  هذه اللوحة باستنتاج فيه الردأهنىالفسيفساء 

اللوحات الرومانية والبيزنطية حيث كنا نرى يف لوحاهتم عدم فهم النمط لكـن 
الوصف الذي قدمه صانع فسيفساء قبة الصخرة من خالل لوحته حيث قدمها 

 إىل لكن الفنان البيزنطي قدمها وكأهنا تعود أخرى، نباتية أنامطوكأهنا متداخلة مع 
 . متجانسأو غري متالئم بأسلوب تعامل مع هذا النمط ذاوهلكائن برشي 

الصيغة يف لوحة صانع الفسيفساء يف الصخرة من خالل اللون ومن هذا نقرأ 
 به أحس يعرب عام أن به الفنان أراد يكتب النمط الذي أن القارئاللون يستطيع 

 من ،ة بشكل خط سميك وجعله حميطا باللوحأبرزه الذي األسودوالتزم اللون 
 والرتبة يكون األرض ومن هذا اللون الذي هو لون األصالةخالل هذا نلمس 

 هذه اللوحة بـرقم إىل والرتبة ونرمز األرض حول أخرىقد قدم لنا الدليل مرة 
 التي هي مرتبطة بالـضوء وأحداثها كدليل عىل الرتابط ما بني الطبيعة أيضا) ٣(

 .التي نعرفها جيداواملاء والرتبة واملطر وكثري من اخلصائص 
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 النقد أسلوب يقدم لنا الفطر بشكل كالسيكي ومن خالل هذا الطرح نجد و
الفني حيث قدم الدليل الطبيعي للفطر الن الفطر نبتة ظاهرها طبيعـي بيـنام مـا 

) سـانتا كوسـتنزا(قدمه الفنان الروماين من خالل لوحته املعروضة يف رومـا يف 
) بريـشم( الرتابط وتعيد املداخلة مع إىل تفتقر اأهن نجد ٤ برقم إليهاوالتي ارمز 

لنقول انه ال يوجد صلة او ترابط بني كل مـن اللوحـات الرومانيـة والبيزنطيـة 
 يستشفُ الفنان الروماين يف لوحته قاعدة وقدم يف قبة الصخرة اإلسالميةوتلك 

منها انه ال يعرف الكثري عن نبات الفطر حيث قدمـه وكأنـه نبـات صـحراوي 
 الفطر نبات فطـري ينبـت وينمـو مـن أن منطلقكن الفنان املسلم قدمه من ول

ق وقدم لنا رشحا من خالل خالل ظواهر تتعامل مع الطبيعة وهي الرعد والرب
 . جديدا وهو التعديةأسلوباقاعدته التي اعتمد هلا 

 نتعرف عىل الكالسـيكية أن نستطيع أقدمهامن خالل هذه الرسومات التي 
 الـنمط إظهـار ثانيا تـم اإلبداعيةثم  أوالالشكل  اعتامدا عىل. لنمطاملعربة عن ا
 . الوجل والسكون الذي هو ثالثابأسلوب

 هامة ومثرية ومعربة عن هذه الزخارف التي إيضاحاتوسوف نحلل ونقدم 
 متثل الفطر من خالل اللوحة وما مدى معرفتنا بقراءهتا وتفسريها ومقارنتها بام

 .ارية حتدثت عن هذا الفن وعارصتهقدم لوحات حضن وهاسبق
 أو كأهنـا ورد زهـر وأحيانا. أوعية احلضارية ظهرت من خالله أنامط الفطر

. أيـد ذات أشـكالمن خالل   أيضانبتة متأل ذلك الوعاء هلا غري مستقيم قدمت
 حـسب نمـوذج التـصميم قـصرية أحيانا  طويلة والفنان جعلها األيدي وهذه
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 التـي قـدمها الفنـان املـسلم هلـذه واألوعيةزهريات اخلاص هبذا النمط لكن امل
 يف أخـرى أنـامطفاقت يف زخرفتها وتصميمها تلك التي ظهـرت يف .الفطريات

حيث مدها بتلك احلجارة الصغرية .  بديعبأسلوب الفنان وزخرفها العامل أنحاء
ه سامأ وذلك اإلناء التي تربزها وكأهنا الطبيعة اخلالبة من خالل األلوان منحها و

 وهذا التمييز األنامط التي ميزها من خالل هذه األلوان أماظرف الزمان واملكان 
 بأهنـا بفرضـها أسـلوهبا مـن خـالل واألخـرى إسالمية بأهناوهو الذي عرفها 
 هذا اللون فهو اجلواهر حيث قدمها وكأهنا فصوص من أما. رومانية او بيزنطية

 ام ذكـرت وكـاللؤلـؤ أم سامه  أ طعمها بذلك اللون الذهبي والذيأيضااجلوهر 
 واألزرقوربط بني اجلوهر .  هذا اللون بالشمس والقمرإىل الذي رمز انفان الفن

 الـذي جعلـه يف مركـز اللؤلئيوطعمه بذلك اللون .  والنييل والفاتحواألخرض
 يقدمه وكأنه يدور حول هذا املركز من خالل آخراللوحة أي الوسط ويف وضع 

قول ان هذه الفطريات قدمها صـانع الفسيفـساء وكأهنـا هذه اللوحة ويمكن ال
الفطـر الـذي عرفـه الرومـان مـن خـالل  إضافةحديقة كبرية وهذا النمط هو 

 فقـد تعامـل مـعالفنان املـسلم  أما الصحراء وسموه كامي رسموه يف لوحاهتم
 ومل يـربط ، وتعامل مع طبيعتها قدم هذا النمط من خالل نموه الطبيعياألرض
 .النموذج الروماينبني هذا 

 والكـون او الطبيعـة فقـد كـان اإلنـساناحلضارة ما كان حيجب بني رفعت 
 الذي اإلسالمُ يؤمله بعض هذه القوى، وخيافها ويبتعد عنها ولكن يبقى اإلنسان

 الطبيعة وما فيها من خملوقات وحـوادث صـادرة كلهـا عـن اهللا واعتـرب أنّبني 
 فقد رفعت احلضارة احلجب القائمة بني  هذه املخلوقات، وهبذاأسمى اإلنسان
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 ، وقدمه لنا صانع الفسيفـساء يف قبـة الـصخرةأبرزه والطبيعة وهذا ما اإلنسان
 تـستقر يف الـنفس والقلـب وتكـون حـافزا اإلسالميةالعقيدة "ويقول معاوية 
 ."وموقظا للضمري

ٍ متعـدد ومتنـوع ولكـن بأسـلوبِ عقائـدها أنـامطاحلضارة السابقة قدمت 
 كالـشمس أجزائها جزء من أو منها تألية الطبيعة األشكال عليها بعض أدخلت

 . احليوانأنواع بعض أو القمر أو
ّوهلذا نجد هذا النص يف الطاف عن عبد امللك بـن مـروان حيـث يقـول 

ُ مثل كامل وقيمته نسبية متغرية فهو حيتاج إىلٌ ناقص حيتاج اإلنسانُعقل " ٍ  إىلَ
 ." مطلقأزيل

 والزخرفة جيب ش من حيث النقاإلسالمية األنامطلك بان هل قصد عبد امل
 يف العقيـدة األصـل ترتبط بالعقيدة التي آمن هبا املسلم وهي الوجدانية الن أن

 يكتفـي أن ال ، بـاهللا شـاغال لعقـل املـؤمن وقلبـهاإليـامن ان يكـون اإلسالمية
يف باالعتقاد الفكري لكن حتى نـدخل مـن بـاب املقارنـة بـني الـنمط القـائم 

 جيـب األخـرى واألقطـار يف بالدنـا أخرى القائمة يف مواقع واألنامطالصخرة 
تأليـه ( التي سامها اليونان املعجزة وقال عنهـا الرومـان األنامط نناقش أنعلينا 
 مبدأ للسلوك فيه الوجوديـة والطبيعـة او كأهناوتعامل معها البيزنطيون ) العقل

 جديدا اعتمد عىل غري الفلسفة أسلوبا الغريزة او الشعب وهبذا قدم البيزنطيون
 أي فلسفة التامثيل واعتمدوا عىل فلسفة الدين الذي يقبل مقاييس املـادة اإلهلية

 .وموازين احلس
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ويمكنني ان اخلص الفكر احلضاري لكل من العقليـة اليونانيـة والرومانيـة 
الغيب او  عامل احلس وعامل ،ني للوجود عاملأن عىل أنامطها عربت من خالل بأهنا

 األنامط من خالل هذه وألفناهاما وراء احلس واحلوادث التي عرفناها ناقشناها 
 يمكـن ان يكـون األلفةاحلضارية التي تركها لنا كل من اليونان والرومان هذه 

حيـاول ) بريـشم(الفنان املسلم قد تعامل معها عىل قاعدة العامل املحـسوس الن 
ة الروحية وهذا غري مقبـول يف الزخرفـة يف قبـة  يربط بني املوهبة واحلياأندائام 

 يكون متصال اتصاال حقيقيا أن عىل ناقلهالصخرة الن نمط احلياة الروحية جيب 
 اليوناين الذي قدم لنا أبرزه والذي ونظامه وأرسارهبعامل الغيب واملعرفة بحوادثه 

كان قادرا عىل  القانونية وغريها الن هذا الفنان و التارخيية و العلمية األسطورة
تقديم احلوادث التي تعالج احلس وال سيام تلك التي كانت ممثله بالقدرة الغيبية 

 .األسطوري يعرف عن عاملها غري هذا الرد أن ألحدوالتي ال يمكن 
فنان املسلم لوحته من خالل نظـام هـذا العـامل املحـسوس اللكن كيف قدم 

 وتـدبريه وإدارتهمن نتائج قدرته  العامل من خلق خالق الكون و هذا الفناناعترب
 جيسده او يدخل عليه مـا يفـسده أن الواقع دون أنامطهوهلذا قدم لنا من خالل 

 الرومـان أن الروحية هي عامل الغيب فنجد أن كان اليونانيون يعتقدون إذالكن 
استخدموا احلس واملشاهدة وعرفوه بقاعدة تقول ما يمنع عقال ان خيلق الكون 

تكون فيه احلوادث جارية عـىل اتـصال املوهـوبني واملتفـوقني يف لكن عىل حال 
 اذا كان غري ذلـك فـان حـدوث احلـوادث سـيكون خمالفـا ألنهاحلياة الروحية 

 . احلضاريةأنامطهم يف للمألوف
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وهكذا كانت املعجزة يف نظر احلضارة أي هي القـوة اخلارقـة لـنظم الكـون 
 .عندهم كانت مألوفة األسطوريةوحوادثه . الظاهرة

 اإلنـساناحلياة والكـون مهـا اجلانـب املحـسوس مـن "وهلذا قال الرومان 
كل ما تدركه احلواس فهو حقيقة وهلذا اهتم الرومان بكل حمسوس عىل . واحلياة
 معامرية يف كل نمط أنامطهم مثل الزراعة والصناعة والبناء وهلذا كانت األرض

 .بنان ولواألردنحضاري عىل ارض فلسطني وسوريا ومرص 
 وبام تدركه احلواس وبام يقع اإلنساين بالكائن اعتامدا منالفنان املسلم يؤمن 

ٍخارج دور تقديم الكالسيكية يف املضمون من خالل مقارنة بـني تـوازن وغـري 
 يعالج التغيري والتغلب أن عديدة حتى يستطيع أنامطا يقدم أن هو يريد و نمتواز

 الفردية األشكالوصف هلذا اختار هذه من خالل النمط الفريد والذي يفوق ال
ِحتى جيعلها مهزة الوصل  نسلم به من خالل هذه أن والتوازن يشء هام يمكن ،َ

 .؟أشخاص عدة أم هل الذي عمل هبذه الزخرفة شخص واحد .الزخرفة
 هذا االختالف وهذا العمل الذي خرج عـن القاعـدة كـان إنيقول بريشم 

ملني يف الفسيفساء مل يكـن عـىل مـستوى  احد العاإنغلطة عظيمة حيث يقول 
 .غريه من الذين عملوا يف الزخرفة

 يقبل فنان كبري أن ال يمكن ألنه نقبل هبذه الفرضية أنلكن من غري املعقول 
 تالميذه الذين يعملون معه وهو يعلمهم ويدرهبم بـان يرتكبـوا ألحدبان يرتك 
 أسـلوبرج عـن  فادحة وخاصة يف نمط حساس تـؤثر بـه أي ملـسه ختـأخطاء
 .واإلبداعية الفنية األصالة



 

 ٣٣٩  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

ّ القديم آله الطبيعة فكبتت مواهبه وغلت يده اإلنسان َ ُ َ ُ تفكريه وآلـه وأغلقتَ
َفناء حتت سلطان  ، من البرشأفرادا  واستبدادهم فكان يف احلالتني مرهقا أهوائهمَ

ادة ِ عقيدة حترره مـن هـذه العبـإىلمغلوال حتت عبء الطبيعة او البرش فاحتاج 
 مواهبه وهلذا اعتنق التوحيد والتوحيد هو الـنمط وتربزالوثنية لتظهر شخصيته 

 .الذي قدمه الفنان من خالل االلتزام بزخرفة الصخرة
 الفرد يقوى ويضعف ويصيب وخيطىء ويظهر إنيقول عمر بن عبد العزيز 

ٍة  ومجاعات من ركيزأفراداويزول واجلامعة كذلك مثله وعىل هذا فال بد للناس 
 .األحد اهللا الواحد أيٍثابتة 

َ نظلمها بل تريد العدالة الن العدل هدف يتطلبـه أنُقبة الصخرة ال تقبل منا 
 . العدل هو تاريخ البرشية نفسهاوإقامةالناس مجيعا 

 وإحكـام أجزائهـا عظمتها تكمـن يف تـرابط إن"يقول معاوية عن احلضارة 
 وإقامـة عىل خلق احليـاة الـصاحلة تركيبها وانسجام عقيدهتا ونظامها وتعاوهنام

 ." متينة بحيث تؤيت ثامرها الطيبةأسس عىل اإلنسانية
 العربية حيث األمة هو العهد الوحيد يف تاريخ أرضهاتارخينا يف القدس وعىل 

َجعل هذا التاريخ منهم امة موحدة تريد العامل وتقود   وهتدي الشعوب عن األممُ
 التي جعلت الرابطة بـني األمانة األمانةبول رضا وحمبة وقبول ذلك العهد هو ق

 بل رابطـة العقيـدة الفكـرة رابطـة واألرض ليست رابطة الدم األمة هذه أفراد
 .األعىل هبا نحو املثل عواالرتفا باهللا التي غايتها حترير البرشية كلها اإليامن
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إن الفنان املعلم االعتقاد وكأنه تابع للعقل حيث قـال هلـؤالء املفكـرين قدم 
هذه الصور املرسومة عىل الفسيفساء ليست صورا خرساء بل هي قـوى فعالـة 

الفنان اليونـاين ،  والعقل يشء واحداإلرادة وبنظر الفنان اإلرادة تعرب عن ألهنا
 التـي ال تـدخل يف كـل اإلرادةقدم لنا التأثري العقيل من خالل رسوماته وكأهنا 

 . والرضورياتياتباألول العقل وكأنه يسلم إرادةحكم وابرز 
الفنان الروماين قدمها لنا من خـالل العاطفـة والعمـل وجعـل الفكـر هـو 

 .ُ الذي يتعامل مع كل من العاطفة والعملاألسلوب
 يؤيد االعرتاف بتـأثري العواطـف يف بأسلوب قدمهاراسم اللوحة البيزنطي 

لـصخرة  الفنان املسلم قدمه من خالل لوحاته وخاصة يف ابينامتكوين االعتقاد 
بقاعدة فنية مبنية عىل ان االعتقاد ال يفارق الفكره كام ان اليقني يـالزم احلقيقـة 
ومن كانت لديه فكرة صحيحة يدرك يف الوقت نفسه اهنا صحيحة وال يشك يف 

 .أبداصحتها 
 من خالل املعتقـد واإلرادة الفكر أسلوب لنا مادة نقدية حول قدم أفالطون

ٌإن االعتقاد يشء"حيث يقول   ."آخر ومعرفة االعتقاد يشء َ
 وهنا نريد ان نوضـح اإليامنلكن هل الفنان املسلم قدم لنا من خالل لوحته 

صديق وقد جييء بمعنى الوثوق ت باللغة هو الاإليامنهلذا النمط   ّاملعنى اللغوي
ُ هو اسم للتصديق بالغيبيـات وال اإليامن إن ابن تيمية األمن،قالفعال من أ ألنه

ٍ من خالل اعتقاد وعمـل وهلـذا قدم الفنان اإليامن ، عىل غري ذلكناإلياميطلق  ٍ
قدم من خالله أي و ، التصديق وحدهبأنهُ يعرف األعامل عىل اإليامن إطالقكان 
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 حمدد وهذا التحديد خاضع فقط اىل جمـال بأسلوب اللوحة التي رسمها اإليامن
اء الغيبيات التي ال سـبيل النظر العقيل النه يمكن للطاقة العقلية ان ال تتبدد ور

 .للعقل البرشي ان حيكم فيها
 قـدرة أهنـاعية تساوي القدرة عـىل الـضبط حيـث وهلذا كانت الدقة باملوض

 . موجودة يف داخل الفنان ذاتهأصيلةبرشية 
قدم لنا هذا الفنان منهاج الفردية واجلامعية وهي التي علق عليهـا البـاحثون 

 مجـاعي وفـردي هـذه بأسلوب قدم اللوحة ط،األنام عن نمط من حينام حتدثوا
ُ يطابق الواقع الذي اختص به هلذا بأسلوب تُقدم  التياللوحة الكاملة املتكاملة

جلـأ فقد كانت املنهجية من خالل اللوحة تعرب عن اخلطني املرتبطني املتناقـضني 
ه الفنان للتوفيق بني هذين املتناقضني يف الظاهر لكن ما مدى النجاح الذي حقق

 خفـي إبداع اجلامعة كان هناك إىل يف ميله التوازنيف عملية التوفيق يف الفردية و
تذوق اجلامل كام يبدو يف خمتلف القائم عىل قدمه من خالل هتذيب احلس الفني 

 قابـل أسلوباظهر الفني عند صانع الفسيفساء وكأنه ) بريشم(الفنون اجلميلة 
ث ان النظرية عكس التطبيق لكـن مـن للتعبري أي انه يطابق مفهوم النظرية حي

 النظرية وسيلة أن تعني التأمل او املثالية ولكننا نقول فإهناواقع صانع الفسيفساء 
 مرجعي حياول الفنان من خالهلا ان يصنع نظاما لالشباء بدال إطار آخروبمعنى 

 نظـام كامـل هدفـه تقـديم عـربُمن تناثرها لكن زخرفة قبة الصخرة قدمت لنا 
 حيـث راعـى قدم لوحاته عن طريق االسـتدالل كذلك اخلربة بأسلوبة املعرف

 وجعـل كـل عنـرص مـن هـذه العنـارص األنامطالفنان عملية التنسيق بني هذه 
يتشابك مع غريه ولـذلك كـان مـن الـرضوري ان يقـدم التنـسيق مـن خـالل 
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ة لخليفل مسلم اخلوالين أبو ما قال األقوال أمجلمن و األنامط،التجانس مع هذه 
 أهيا فقالوا قل األجري أهياُالسالم عليك (معاوية وقد دخل عليه يف خالفته وقال 

 رب أستأجرك أجري أنت ثم قال وأعادها األجري أهيا فقال السالم عليك األمري
 عىل اخراها وفاك سيدك وان أوالها داويت مرضاها وددت أنت فان األمةهذه 
ل قضت حكمة اهللا يف ان نبدأ بتبليـغ  عبد اهللا قاأما ) مل تفعل عاقبك سيدكأنت

َ بعينها وان ينزل كلمته ألمةالدعوة  َ  وان أفرادهـا يف جورها ووسطها وبني أوالُ
 . ثم تبليغه لنا مجيعاأواليصاغ بلغتها وتعابريها وان تكون هي التي تعيه 

هلذا كان لدى صانع الفسيفساء هذا الرتاث وهذه املساواة التـي قـالوا عنهـا 
ة وهو قدم لنا عامل الوقت وكأنه انتقال حيث نجد الفواصل الزمنية بني ديمقراطي

 ولكن مدى اثار هذا د بارزه يف قدرته عىل االختيار واالنتقاوأنامطفرتات الزخرفة 
مـن  كقدمـه كـذل،  واجتاهه جعله يتوقف فقط جزئيا عىل عامل الزمناالنتقاد

الفسيفساء ملتزما يف العقيدة  وهلذا فقد كان صانع .التامثلوهو  مهمخالل مبدأ 
 كان هلا املجد أالمه وسلوكه وترصفاته فهذه اإلنسان يف حياة األكرب األثرالتي هلا 

وهذا املجد هو جمد القوه الذي مل يبح من خالله ظلم الضعفاء ومن جمد الفكره 
 التـي نظمـت األداة هلذا كانت العقيدة هي األخالقية يف سبيلها القيم أباحالتي 
 األمـم من ناحية التاريخ منهم امة موحدة ترشد العـامل وتقـود .احلياةع قيم مجي

 التي األمانة .األمانةد هو قبول اوهتدي الشعوب عن رىض وحمبه وقبول ذلك العن
 ، بل رابطة العقيدةواألرض ليست رابطة الدم األمة هذه أفرادجعلت الرابطة بني 

 هبا نحو املثل قاء تغيري البرشيه كلها واالرت باهللا التي غايتهااإليامنرابطة  ،الفكرو
 تابع للعقل حيث قال هلؤالء املفكرين ان وكأنه الفنان املعلم قدم االعتقاد .األعىل
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 ألهنا عىل الفسيفساء ليست صورا خرساء بل هي قوى فعالة املرسومةهذه الصور 
ان اليوناين لنا  الفن قدم. والعقل يشء واحداإلرادة وبنظر الفنان اإلرادةتعرب عن 
 التي ال تدخل يف كل حكم وابرز اإلرادة العقيل من خالل رسوماته وكأهنا التأثري
 . والرضورياتاألوليات العقل وكأنه يسلم إرادة

الفنان الروماين قدمها لنا من خـالل العاطفـة والعمـل وجعـل الفكـر هـو 
حة البيزنطي  اما رسام اللو. الذي يتعامل مع كل من العاطفة والعملاألسلوب

يف حـني ،  يؤيد االعرتاف بتأثري العواطف يف تكـوين االعتقـادبأسلوبفقدمها 
الفنان املسلم من خالل لوحاته وخاصة يف الصخرة بقاعدة فنية مبنية عىل  اقدمه

ان االعتقاد ال يفارق الفكرة كام ان اليقني يالزم احلقيقة ومن كانت لديه فكـرة 
 أفالطون .أبدا صحيحة وال يشك يف صحتها اأهن ذاتهصحيحة يدرك يف الوقت 

 من خالل املعتقد حيث يقول ان واإلرادة الفكر أسلوبقدم لنا مادة نقدية حول 
 .آخراالعتقاد يشء ومعرفة االعتقاد يشء 

 أوضح أن أريد وهنا ؟ من خالل لوحته اإليامنلكن هل الفنان املسلم قدم لنا
 وقد جييء بمعنى الوثـوق .للغة هو تصديق بااإليامن :املعنى اللغوي هلذا النمط

 هو اسم للتصديق بالغيبيات وال اإليامن إن ابن تيميمة األمن،قال من أفعال بأنه
 قدمه الفنان من خالل اعتقاد وعمـل وهلـذا اإليامن عىل غري ذلك اإليامنيطلق 

 قدم من خالله أي و التصديق وحده بأنه يعرف األعامل عىل اإليامن إطالقكان 
 جمـال إىل حمدد وهذا التحديد خاضع فقط بأسلوب اللوحة التي رسمها يامناإل

إن تـساوي القـدرة عـىل الـضبط حيـث  باملوضوعية الدقه تالنظر فيه هلذا كان
 . موجودة يف داخل الفنان ذاتهأصيلة  البرشيةقدرةال
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 التي األرضويعتربه قبضة من طني  ،احلواس يؤمن بكيانه املادي املحسوس
 منها البرش وهلذا كانت الزخرفة يف قبة الصخرة تقدم املزيه احلـق التـي خلق اهللا

تساير الفكره التي هي ابعد من احلقيقة وهلـذا فقـد كانـت كـل مـن الكتابـات 
 العباسية والفاطمية تعـرب عـن حلظـة الـروح األموية منها اإلسالميةوالزخرفة 

 . كلهسالمياإل لكن من خالل التاريخ األرض ظهرت عىل التياخلالصة 
 يف اثـر ارتقائهـا األوامـر وأعظمنحن نقول ان املعرفة اكرب عنارص احلضارة 

 جديـد أسـلوباللوحات العديدة هو  يف هذهاملادي وان ما قدمه الفنان املسلم 
عىل عامل املعرفة حيث قدم التجانس الفكري الذي هو رس وحدته وقوته ونعني 

 وجعلها أفكارهاين  لتالؤم والتناغم خالل ا قدم وحدة العقيدة منو، التجانس
صطلح الذي خرجنا به من كل امل يف لوحاته لكنه املؤثرةعوامل العامال قويا من 

 األوائـلنقـول ان هـؤالء  ،األقىص الصخرة واملسجد أنامطما تقدم من دراسة 
 اإليـامنقدموا لنا قائمة عىل االعتقاد والعلم واملعرفة التي هلا معنى واحد وهـو 

بق للواقع الثابت بالدليل وهذا ينفي ما طرحه الكثريون من العلـامء حـول املطا
 الذين زخرفوا قبة الصخرة ونحن نقول كلمة حق إىلنظرية التقليد التي نسبوها 

قاهلا الفنان املسلم من خالل زخرفته اىل الـذين يتهمونـه بالتقليـد ونعنـي مـن 
 التي نجد فيهـا باللوحة إنامحيث قال ال بالنص فحسب  ،اخذوا عليه هبذا املبدأ
 االهتـام تـدحض لوحـات إىل يرفـع النـاظر ألنه اإلمجايلاحلق واملعرفة بالدليل 

 التقليـد باطـل إن أيضا احلضيض وقيل إىل من قلد ذهب اإلسالم ألنبالتقليد 
 به هذا ما رصح به إال اإليامن صاحبه وان النظر واجب ال يصح إيامنوال يصح 

 نابعة من قواعد ثابتة وال يمكن اخلروج اإلسالمية الزخرفةت املعتزلة وهلذا كان
 .) ونظر واستدالل - رؤيا -وهي فكره ( عنها 
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لق س نمـط يليـق هبـا متـكأهنا األوعيةهذه الفطريات برزت من خالل تلك 
 ثالثهـا أقـدام ثالثـة وكأهنـا األحيـانبعض  قدمها يف  عىل قدميهإليهجبل صعد 

ن خالل شكل مائل واظهر هذا امليل وكأنـه خملـب  مالتسلقجعله معطوفا عىل 
 األوعيـةحول هذه ) بريشم( نقدم مداخلة مع ما طرحه أن وقد وعدنا .حيوان

 . نمط غريببأنهوما اعتربه 
 قلده املسلمون ونقله عـن قاعـدة الرتبيـود األسلوب هذا إن )بريشم( يقول

. بـام طـرأ عـىل بـاهلم وهذا النمط كام يقول بريشم راألصلالرومانية واليونانية 
ُ التي قدم هبا نبات الفطريات هي عبارة عن رسومات األوعيةويضيف ان تلك 

 نستطيع ان نقول عنها اهنا أنامطا غـري لطيفـة وال شكلهاونامذج وموديالت من 
 ادخـل عليهـا مـؤثرات ألنـه اخـرق بأنههي راقية ويتهم بريشم الذي رسمها 
بـاين غـري قابـل لنظريـة الـسكون التـي غريبة وهذه املؤثرات متثلـت بظهـور ت

 كام يقـول أخرى أوعية وشمل هذا النمط ثالثة األوعيةاعتمدها مزخرف هذه 
وخطأ وقـع .  مهجي وفظيعبأسلوب األسلوب اسمي هذا أنيمكنني ) بريشم(

مـن ) بريـشم( هذا ما قدمـه األخرى اللوحات إىل هذا النمط بإدخالهبه الفنان 
 العليا وعـىل منطقـة الـصحن األقواسلتي برزت يف  ااألوعيةحتليل حول نمط 
 .من قبة الصخرة

 هذا النمط نقله املسلمون عـن قاعـدة أن هل حقا مهامومن هنا نسأل سؤاال 
 الرتبيود اليونانية؟

ً قدمت رفا فظيعا الن الفنان ادخل عليها مؤثرا غريباألوعيةوهل هذه   ؟اُ
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م مقارنة بني نمط قائم يف  وجدت ان بريشم قداألوعيةمن واقع دراسة هذه 
اعتمـدت العرص اليوناين والروماين والبيزنطي وبني ذلك القائم يف قبة الصخرة 

 احلضارية التي كانت قائمة األنامط عىل التحليل التصوري اىل أصال املقارنة هذه
 إسالمية سواء كانت رومانية او األنامط لكن بريشم مل يدقق يف هذه اإلسالمقبل 

 والتصميم ثم الزخرفة ولو اردنا توضيح ان الفرق بني األسلوب هو وما يميزها
 واليابانية والفرنسية لـيس فقـط االسـم الـذي هـو واألملانية األمريكيةالسيارة 

 مهام جـسده يف أسلوبا والتقنية هلذا كان للفنان املسلم األسلوب أيضاالنمط بل 
 -ينبت عىل قاعدة الرعـد  قدمها من خالل الفطر والفطر ألنه األوعية املذكورة

 الغضب تسمى اعتمد قاعدة كام نمط خشن ذات ولذا جيب ان تكون -والربق 
عمليـات الرتمـيم التـي ، األوعيةيف شكل هذه  األسلوب ابرز هذواالستحالة 

 كانـت موافقـة هلـذه أنـامطمتت يف قبة الصخرة والتعديالت التي جـرت عـىل 
 يعرب أصال يبقى هناك دليل عىل ان النمط  غرابة لكنأكثر جعلها تبدو األوعية ما

 او يوازي بني الفن واحلضارة اال يف آخر يعرب عن يشء قائم يف موقع أوعن ذاته 
 يف األوعية فقد كان النمط يعرب عن الطبيعة وهذا برز األقىصالصخرة واملسجد 

 األسـلوب من مكاهنـا املحـدد وهلـذا إزاحتها متت ا وكأهنوأظهرهاالتي قدمها 
الفنان املـسلم هـذا الـنمط يف   قدمتربها بريشم كنمط دخل عليه مؤثر غريباع

 األوعيـةهـذه قـدمت  األعمدة او عىل األقواس رأس العليا او يف قمة األجزاء
 الفطر نبات لذلك االجتاه القائم إىللتكون معربة عن جماالت االستناد التي متتد 

 خـالل الطريقـة املعتمـدة عـىل يكاد يكون نمطا معدوما هنا قدمه لنا الفنان من
 وجد بريشم هذه املقارنة غريبة ولكنه لو دقق لعـرف ان التنبـؤ لذلكاملقارنات 
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 مرفوضا عند الفنـان املـسلم هلـذا مل يقـدم الرتبيـود أسلوبابمقدار احلاجة كان 
 األوعيـة هذه حتليل عىل املعتمدةوالطريقة التي اعتربها هذا الفنان هي الطريقة 

 مل خيش ما سيقال عنه يف زخرفة هذا النمط الذي سنـرشحه حـسب همن هنا فان
 من خالل حتليل عنارصها الفنيـة والطريقـة أرقاما التي سنمنحها األوعيةهذه 

نـصف (التي متت هبا الزخرفة لكن بريشم اعتمد عىل املثل الالتيني الذي يقول 
ملسجد والقدس ومن هنا قدم هذه املقارنة وقرأ خمطوطات قبة الصخرة وا) العلم

 متـسع كبـري حتـى أمامنامجيعها واننا اذ نشكر بريشم عىل هذا اجلهد لكن يبقى 
 الواحد يبقى الرأينناقش النص والفكرة والنمط الن الباحث الذي يعتمد عىل 

 ."نصف العلم" القائلباحثا يقبل املثل 
وبدهيي ان املهامت املختلفة التي اضطلع هبا مـصمم هـذه اللوحـات كانـت 

ستلزم منه االستعانة بجهاز كبري ولكن جيب ان يكون منظام ويعتمد عىل طـابع ت
االتصال واالستمرار والذي نسميه اليوم يف قواعـدنا العلميـة املخطـط وهـذا 

 مراقبة ومراجعـة وتعـديل وتقـويم ومتابعـة العمـل يف هـذه إىلاملصمم حيتاج 
رة اخلالق لكـن بريـشم  التي اعتمد هلا قاعدة وهي الطبيعة من خالل قداألنامط

 لوال هذه املادة النقدية ملا متكنت من ألنه نقدا بناء  بدوري اعتربهآخريطرح نقدا 
 هذه املادة النقد التايل قدمه بريشم قارئ والرد والتداخل مع األنامطدراسة هذه 

 يونانية وهي أنامط هي األوعية التكرار وهذه أسلوب ان الفنان استخدم تلخص
 . اليوناين ويقصد الوعاء من خالل ورقة اخلرشوفنوع من الفن

تم تزيينهـا   فخاريةأوعية تظهر فقط وهي األوعية أنيف النمط اليوناين نجد 
قـدمت زخرفـة عـىل  ، وزهور او نبات حسب املعطيات الفنيـةوأساطريبصور 
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 مصنوعة من العاج لكن مل نجد يف الزخرفة والنمط والتكرار اليونـاين أي أوعية
او العاج كانت تعرب عـن فرديتهـا وهلـذا  بالفخارالن اللوحة  ،تناغماو جتانس 
 او حتى احليوانـات او اآلهلة فيه جسد أسطوري الفنان من خالل معتقد أبرزها

 لكن اذا القينا نظرة عـىل لآلهلةقدم عليها تلك اهلدايا والعطايا التي كانت تقدم 
ن العاج وحاولنا مقارنته وعاء مكسميان الذي صنع يف القرن السادس وصنع م

 يكمـن أيـن التي يف قبة الصخرة او تلـك اليونانيـة عنـدها نتعـرف األوعية مع
 التكرار وكيف متت الزخرفة بورقة اخلرشوف؟

 وحدهم فقط الذين قدموا ألهنم أموية بأهناالزخرفة وعرفوها  قدم األمويون
 يف اإلناء ويظهر زخرفة اخلرشوف بورقتني هاتان الورقتان تغطيان مساحة طولية

 اخلرشوف كأهنا الغطاء الذي يـشكل نبتـة تـشبه شـجرة أوراقوسطهام وتبدو 
 متتـد بـشكل طـويل لتغطـي وأطرافهـاامللفوف التي داخلها يلتف حول الوعاء 

 ).٩( رقم رسمه الزخرفة وهذا يظهر يف مساحة
 ورقة اخلرشوف من خالل الـشكل الـدائري  يف وعاء آخرقدم الفنان املسلم

 الدائري يكمن يف املوقع األسلوب والرس يف هذا األعمدةذا النمط قدمه عىل وه
 األروقـة وهلذا قدم النمط الدائري عىل زوايـا ،الذي زخرفة له الشكل الدائري

 قدم الوعاء وكأن ورقة اخلرشـوف حتـيط بـه األعمدة التي خص هبا والزخرفة
تظهر كام  بشكل دائري ولكنها أبرزهافقد   الثالثةأما .)٨( رقم برسمه إليهوترمز 

 وتبدو ورقة اخلرشوف وكأهنا تغطي الوعاء حتـى رقبتـه األروقةقلنا عىل زوايا 
  فردي بـلبأسلوب الثالثة يقدمها األوعيةمن خالل التلوين والنمط ابرز هذه 

 زخرفة طبيعية حيث ورقة اخلرشوف من الداخل يكون إهنابقاعدة عدم التناظر 
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 رقم برسمه هذه الزخرفة إىلارج تكون سطحية ونرمز شكلها ملفوف ومن اخل
 بـرقم إليـه الوعاء الذي يعود اىل مكسميان والذي هو من العاج فنرمز أما) ٧(
 .وهو نمط بيزنطي) ٦(

 فمـن أوسـع حمـيط إىل انتقل بتفكريه من حميطـه الـضيق اإلنسانكلام ارتقى 
 الكـون أرجـاء النظـرة يف إىل يف عرصه ثم اإلنسانية إىل أمته إىلالتفكري يف قومه 

 ما وراء إىل أوصلناالفسيح الذي ال نعرف له هناية ان تفكرينا يف مسرية احلضارة 
 .هذا الكون واىل التفكري يف نشأته ومنشئة

 وهي استخراج قوانني الكون كـام هـي يتعداها، وظيفة ال العلم لنفسه حدد
 الغاية،هلام من السري نحو يف الواقع ولكن العقل والنفس ال يقنعان بذلك وال بد 

 .والتفكريومن التساؤل 
 ويبحثـونهلذا فان أفق العلامء وحمل نظرهم وبحثهم هـذا الكـون يبحثونـه 

 أمامنـا ومن كل ما تقـدم كـان بعضا وعالقة البرش بعضهم اإلنسانَعالقته مع 
 أمامنـا يف كل ما تقـدم كـان األنامطتلك النقاط املشرتكة التي قدمها لنا مصمم 

 يف كل من الصخرة واملسجد األنامطلك النقاط املشرتكة التي قدمها لنا مصمم ت
يف دعوته اىل الفضيلة من خـالل وحـدة مقـاييس ومفـاهيم سـامها خـصائص 
 :العقيدة ومميزاهتا حيث عرفها لنا من خـالل الـنمط وكأنـه يـرصخ بنـا ليقـول

ّواحليـاة ال تـسري اليـه  .ٌ مقبولة عقال وهي ال تتناىف مع العقلاإلسالميةُالعقيدة 
بحيث تنطبق عليها القاعدة التي زخرف هبا وزين وريم وكتب وحدث وحتادث 

 .وقال لنا ان هناك مئات من احلاالت للقاعدة الواحدة



 

 ٣٥٠  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 جهدا ضخام يف ميدان الفقه ومن خالل هذا اإلسالميوهلذا فقد شهد الواقع 
 قالوا عن هذا الفنان انه  الذينأولئك اخلالد نحاول ان نرد عىل اإلنساين اإلرث

التكامل "وهلذا فقد قال الوليد بن عبد امللك  ،بدويةمقلد وغري مبدع الن عقليته 
يقتضيان وعيا كافيا ويستلزمان عقوال  ، فيهاألموروالرقابة عىل سري  ،يف املجتمع
 الفنـانني جيـب توجيـه الطاقـة العقليـة ألولئـك ومن هنا فالوليد قال "ناضجة

 .ا امليدانللعمل يف هذ
 واآلهلـة عند اليونان تصور العالقة بني البرش األسطورية الفلسفة كانت منهجية

عالقـة ال تـرف فيهـا مـشاعر الرمحـة . وأحقـادوضـغينة  ،وهي عالقة رصاع دائم
والعطف او املودة انام منهجية احلضارة الفارسية فكانت عبـارة عـن معركـة قائمـة 

الن البـرش ) املعرفـة( أي "النـار املقدسـة"لفـرس سامها ا. فكريا عىل النار املقدسة
 .آهلة الكون كلها ويصبحوا أرساريريدون ان يستولوا عىل هذه النار املقدسة ليعرفوا 

 الزخرفة يف قبة الصخرة واحلضارات أنامط وجه التشابه واملقارنة بني أين إذن
ذه  نقول ذلك الن احلضارات القديمة كانت ختضع اى موجة تضع ه؟األخرى

القواعد والقوانني والرعية تتعامل معها لكن االسالم حدد طبيعة العالقـة بـني 
 .البرش وخالقهم

و ) القـوة(لكن يف احلضارة الرومانيـة كـانوا دائـام يطلبـون مـن قيـارصهتم 
او يقهـروا قـوة الطبيعـة او  ،التي من خالهلا يمكن ان يقهروا العجـز) املعرفة(

 اآلهلـة تؤخـذ مـن التي .األرسار ينتزعوا أنكن  يمخالهلاالالشعورية التي من 
 ).الرس (بأهنا للنار املقدسة أيضاولكن الرومان رمزوا 
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اما النمط البيزنطي والذي دائام يقال ان الفنان املسلم قد قلـده وتعامـل مـع 
القاعدة املعربة وال يف  وال يف األسلوب مع هذه النمط ال ق مل نجد أي تالأفكاره

 قدم البرشية يف صـورة مـن الـصور املكتوبـة التـي مل ألنهشكيلية القاعدة التيف 
 وجعلها تندفع كشحنة حبيسه من خالل اندفاعها هتدأ .تستهلك كلها يف النشاط

 التـي ال اإلهليـةحلظة ريثام تشحن بالعواطف الساموية وهـذه هـي لغـة الطاقـة 
لتي عاجلـت  الفنية والزخارف ايف األعامل هذا النمط  وظهرتبحث عن التفريغ

 . عدة يف مجيع بالدنا العربيةأنامطا
 قاسم مشرتك بني هذه احلضارات إىل نصل أن خالل هذه املداخلة يمكن من

 من خالل لوحاهتم كانت حياة جافة جامدة ال مكان فيها اإلنسانوهي ان حياة 
 . والناراألسطورةبل كانت تبحث عن املعرفة من خالل . للتطلع اىل فكرة عليا

 هي عالقـة املـودة والتطلـع اإلسالمكانت العالقة بني العبد والرب يف هلذا 
الفنان املسلم قدم لوحاته من خالل العالقة بني العقل والروح حيـث . والرجاء

وقال مـن خـالل لوحاتـه  ،اإلسالمربط بينهام يف عالقة ال تنفصم عن منهجية 
هـي طريقـة  وهـذه "وال ينحرف عن طريـق اخلـري  ،يضل العقل وهو يتعلم"

 فالفنان املـسلم كـان يعمـل مـن إذن.  يف تربية العقل كام حتدث الوليداإلسالم
هذه القاعـدة نعرفهـا . اإليامن جزء من األعاملوهي  مهمةخالل قاعدة تربوية 

 فكيف اذا كـان " يزيد بالطاعة وينقص باملعصيةاإليامن"حسب ما قاله السلف 
 سـيكون اتبـع ألنـهه اخلـروج عنهـا حال الفنان من خالل قاعدته فهو ال يمكن

 . النقصان وعندها سينال املعصية وهو غري مألوف لديه هذا النقصانأسلوب
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كـان ال بـد مـن  مة من نمطنا املبـدعمهفسيفساء قبة الصخرة قدمت لنا مرحلة 
  يتمثـل بدارسـةالـذي. الوسائل التي تؤدي اىل حتقيـق الغـرضبواسطة مناقشتها 

ثـم  اخلطـوات التـي اتبعـت لتنفيـذها دراسةوماهتا ومن ثم رس اعتامدا عىلاالنامط 
ايـام لكـن هـذا الـسلف ان يورثوهـا  التي قصد هبـا ،الغايات القريبة منها والبعيدة

 اذا كانـت ؟هل هـو ارث االمانـة ام ارث العهـد ام كـال االرثـني معـا االرث هل
ء واذا كانت الـصخرة رصة الـبطن أي نقطـة الوسـط بـني الـسام ،االرض مقدسة

ال مع الشكل اهلنـديس الـذي صـممه   مل يتعامل عبد امللكفانواالرض وحمورها 
 بـسم اهللا : االية الكريمـة التـي تقـولانطالقا من. مهندسيه ومنحوه الشكل الثامين

وعـرض اخلـالق يف  ،" ربـك فـوقهم يومئـذ ثامنيـةشوحيمل عر"الرمحن الرحيم 
حتـى يف هـذا مل . ا ومـسجدهاالوسط وهلذا اختار عبد امللك القدس وبنى صخرهت

الذين قالوا ان الشكل الثامين هو نمط بيزنطي ومل نجد من يرد عـىل هـذه  يسلم من
الشكل الثامين لكن ليس بشكل خارجي الي نمط  نوالبيزنطي قدمالتساؤالت نعم 
هلـذا تعامـل  ،الداخل الذي يفصل بني بناء وقاعـة او ممـر او رواق كانوا قدموه من
ص العقيدة يف كل من العامرة والزخرفة والتزين حتى يف الفن النه ال املسلمون مع ن

 .ن املألوفميمكن للمؤمن بعقيدة يأمر الناس بالطاعة للخالق ان يعمل ما خيرج 
. تظهر يف زراعـة النباتـات او يف حفـظ الفواكـه لنا ثالث سالل، الفنانقدم 

كه، او بالزهور لكن كيف مملوءة بالفوا .باشكال خمتلفة وبعدة الوان لكنه قدمها
كـن براعتـه يف متاظهرها بموقع الصخرة وكيف اختار املكان املناسب هلـا هنـا 

 قمة انحاء القـوس ونرمـز اىل رفعها عىلاسلوب النظر والناظر حيث نجده قد 
 . ١،٢هذه االنامط برقم 
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ــم  ــرض ١رق ــون االخ ــت الل ــات منح ــالث رمان ــه ث ــن خالل ــا م ــدم لن  ق
 .وكأهنا سلة طويلة لة هذه السظهرت.واالمحر
تلك السالل والطاسـات  وبدت وكأهنا اسرتجعت.  انتشارها اجلهة العلياىغط

 .زخارفة الكثرية واملتنوعة يف املسجد االموي بدمشقيف التي قدمها الفنان 
لكن بريشم يعيد هذا النمط اىل العرص البيزنطي ويربط هذه السالل بـسالل 

عود للقـرن الرابـع مـيالدي ومـرة اخـرى اخرى ظهرت يف سانتاماريا والتي ت
 نمـط بمقارنةسيكون لنا مداخلة حتليلية حول هذا الطرح الذي يطرحه بريشم 

فسيفساء قبة الصخرة واالنامط االخرى لكن هناك قـارىء اخـر قـال ان هـذه 
يف رفنـا، و تعـود للقـرن ) سـان فتيـال(السالل متشبهة تلك التـي ظهـرت يف 

عبارة عن سلة للخبز قدمها  ي ظهرت يف سانتامارياالسلة الت. السادس ميالدس
الفنان بنمط سلة مفتوحة ومملوءة بارغفة اخلبز ومل يقدمها من خـالل قاعـدة او 

 رابـط بـنيزنار بالوسط بل انه نمط يعرب عن وعاء حيتوي عىل اخلبز وال يوجد 
 مـويالفنان االمنح  . سانتاماريا غري باالسم يفالسالل التي يف الصخرة و التي

هذه السلة اللون الذهبي واللون الفيض وزخرف نمط الفتيلـة او الـشعلة التـي 
 القاعدة السفىل باللونني االمحر واالزرق لونغطى هبا االطراف ولكن نجد انه 
 .وزخرف هناية النمط باللون الفيض

 خصها باسلوب خشن حيث جعلها مطابقة للقاعـدة الـشبك الـذي ٢رقم 
. يف النمط البيزنطي او الروماين  الشبكومل يظهر هذا. لنستخدمه االن يف السال

وكـذلك . وهنا ايضا خالف قاعدة النظر واملنظور ومل جيعلها تتسلق قمة القوس
 . باعىل الظهر وكأنه يربز اىل اخلارج لكن بشكل عامودياظهر الشبك
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القاعـدة  وقد اعطى هبذين اللوننيوهنا ايضا منحه اللون االخرض والذهبي 
هـذه الدقـة والتنـوع يف االسـلوب منحـت . رضية التي توضع السلة عليهااال

تلك اللوحات اصالة ابتكرها من واقع الطبيعة ومل  واالعتامد عىل القدرة الذاتية
جيدها من خالل فكرة بل اعتمدها كيشء واقع يعرفه اجلميع وحيس هبذه السالل 

اللوحـة ب  فنان منهم عرب عنهلذا كانت بمثابة نمط قائ. التي يستخدمها يف احلياة
يف هذه السلة التي كانت حتتوي عىل عنقود من العنب قدمـه مـن خـالل . ذاهتا
 .من التني قدمها باللون االخرض اضافة اى حبتني ، االزرق والفيضنياللون

منـسوجة مـن اللـون الـذهبي ،  هنا قدمت السلة وكأهنا بنايـة كبـرية٣رقم 
حزمة قمـح او حزمـة ورود او ك صورها ثحي .والفيض واالمحر وشعلة زرقاء

 ا ايضا منحهة وطويلةخاصة زهرة اللوتس وقدمها من خالل ساق قويبزهور و
  .اللـون االمحـر ورقـةبينام مـنح الخامة خرضاء ك الساقاظهرو. اللون االخرض

 .بداية الكالسيك يف الفن االموي  هذه اللوحةاعترب النقاد
.  لوحتـهيفوهذا يشء مهم ان يقدمه . سلةكل هذه االشياء موجودة يف الكانت 

ام هو اسلوب معرب قصد به هذا الفنان ان ينفـي . هل كان هذا النمط تدبري مقصود
اؤكد ان هذه السلة من خالل  عن نفسه هتمة التقليد والنقل وبعد دراسة عدة انامط

 .أي لوحة الورد الطبيعي) الوردة الطبيعية(اللوحة يمكن ان نسميها 

 

 هـذه الطاسـات  وطرأ عىلست طاسات وكأهنا مملوءة بالفواكهه الفنانقدم 
عمليات ترميم هلذا كانت اشبه بنمط غري الذي صمم او رسم ومن حق بريشم 
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ولكن من خالل الرسمة ذاهتـا التـي ) يسء(ان يقول عنها اهنا رسمت كموديل 
لذي قدمه الفنان قبل ستقدمها يف احللقة القادمة سوف نعرف املوديل االسايس ا

لكن هذه . ان يتم ترميم هذه االنامط اثر اهلزة االرضية التي تعرضت هلا الصخرة
الطاسات قد رشحنا ما حوهلا الهنا تظهر مع انامط القرون والفطريات التي التي 

ال زالـت هـذه  .تناولناها وقراناها يف مكان سابق من هذه الدراسةحتدثنا عنها 
 اما الطاسات .وموجودة حتى اآلنظاهرة اليمنى لألقواس  من اجلهة الطاسات

قد دمرت ورسمت مرة ثانيـة فالتي تظهر يف اجلهة اليمنى منها التي حتدثنا عنها 
النمط الوحيد الذي  هذه يمكن ان نسمي . عن النمط االولاوهلذا نجد اختالف

يم يف التـصم) الوحيـدة( سـميناها حيـثمل يظهر يف انـامط احلـضارة الـسابقة 
واملوديل اهنا اشبه بكاسات زخرفت باسلوب مجع بني عدة تصميامت أي منحها 

لكنه منحها لـون واحـد وهـو اللـون ) قطر نمط(الشكل الذي زخرفه من كل 
اللؤلؤي وقدم من خالهلا وعاء حيتوي عىل ثالث بيضات لكنه اظهرهـا وكأهنـا 

 تقدم  كامالقوس و ظهرت يف قمة راس يا لتحتل مكانا عال ايضاصدرها فواكهه
 يف موقع بني تلك التي زخرفـت هبـا الـدعامت  ايضاظهرت، ٣هلا الرسمة رقم 

  كام لو أن له بعـدا حقيقيـامن هذه اللوحات قدم لنا الفنان هذا النمط والدائرية 
من كل ههذ اللوحات التي . منحه لون اجلوهر وهو هالل فيض يسبح يف الكون

ان كـان  بعضاأي شذوذ يف تاليف االنامط بعضها تم قراءهتا وحتدثنا عنها مل نجد 
الفنان باسلوب  من خالل النمط ذاته او تلوينه او بروزه او تعبريه كل هذا قدمه

متجانس متالئم مكمل اىل ما سبق يتحدث عنه ان كان مل يربز يوحي للناظر انه 
 . شاهده يف النمط االوليتابع ما كانيرتقب او ا امام
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ان اهلالل ليس رمزا للطبيعة . وكأهنا ذكرى او تذكره وحةهذه اللقدم الفنان 
 اصبح فيام هيف االسالم بل هو اية من ايات اخلالق وهلذا قدم هذا اهلالل ليس الن
والتـي هبـا . بعد شعارا للمأذن بل قدمه هنا ليعرب عن احدى خملوقـات اخلـالق
 .هيتدي االنسان كي يقوم يومه وغده ويعرف من هذا اهلالل الوقت

 نكواقع م ومن ضمن الواقعوكأنه التاريخ الذي يسجل احلدث  اهلالليظهر 
 خالل املؤرشات منالتي ترفض الغيبيات وترفض التجسيد للمخلوقات .االمة

 قدمها كمـستطلع نـادر ان جتـده اال يف اول لقدبل اعتمدت عىل العلم واملعرفة 
 ةيف الـذكرى وايـ اللهذا اهلوحل  . انه رمز وكتابه عىل عرب من خاللهو.الشهر

 هلذا كان النمط يعرب عن واقع يعرب عن حـدث وال يعـرب .ذكرى غري بداية شهر
 .عن مضمون للنمط

ان الفنـان اظهـر اهلـالل  من خالل هذا اهلـالل الـذي ظهـر باسـلويننجد 
يريد ان يقول لنا شيئا مـن خـالل  هذا االظهارعن طريق وحوله النجوم ولكن 

 اصور اهلالل عىل اعىل قمة القوس ايضا مـنح اللوحـة أي اريد ان. هذه اللوحة
اللون الذهبي وادخل اىل هذا اللـون الـذهبي الفـيض الن اللـون الـذهبي هـو 
شعاع الفراما اللون الفيض والذي طرحه مع اللون االزرق وذلـك لينـال هـذا 
اهلالل مرتبة علمية النه يظهر يف السامء والـسامء لوهنـا ازرق امـا الظـالل التـي 

يعتـرب . دمها لتكون اطار اللوحة هي رمزا للغيوم التي احيانـا حتجـب اهلـاللق
قمـة مـن االعـامل الفنيـة مل يـتم تـصميمه او ظهـره يف  هذا النمط ايضا الـذي

 .)٤(الفسيفساء البيزنطية نرمز اىل اهلالل 
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وهبـا ارتقـى التفكـري . للعقيدة االثر االكرب يف االنسان وسـلوكه وتـرصفاته
 اىل التأمل العلمي واملشاهد الصحيحة . جمال اخلرافات واالساطرياالنساين من

 .التي هي هدفنا يف هذه احللقات. ليصل بذلك اىل احلقيقة
العقيدة االسالمية ذات اساس نفيس عميق متغلغل يف اعامق النفس والقلب 

. هي موظفـة للـضمري. من اهم صفاهتا اهنا عقلية، وقلبية، ونفسية. والوجدان
 .علت من االنسان انسانا خيشى اهللا يف كل عمل يؤديهالهنا ج

اما احلضارة االممية التي نبت حياهتا عىل قيم اخرى كاملال مثال، فال بـد ان تنـشأ 
واحلـضارة التـي جعلـت القـوة  ،فيها فوارق بني جمتمعها تبعا لقلة املـال او كثرتـه

 .اء وحكام وحمكومنيمقياس احلياة، فال بد من تقسم البرش لدهيا اىل اقوياء وضعف
االسالم جعل مقدار التفاوت بمقدار قرب االفراد وبعدهم : ويقول معاوية

 .من اهللا بعد ان سوي بينهم يف اخللق
وهلذا تعامل الفنان املسلم مع النمط وكأنه دافع اىل العمل واالنتاج من خالل 

خر له كل الن اهللا س.  االنسان مستخلف يف االرض انقاعدته الفقهية التي تقول
 .ما خلق عليها من نبات وحيوان ومجاد

هل نستطيع يف اعاملنا التي هي املقياس التي يقربنا اىل اهللا دون ان نمـر عـىل 
وهذا احلق مبني عىل واقع جيب ان نفكر من خالله من اوجـد . الكون والطبيعة

 .هذا الكون والطبيعة وسخرها لنا
ط بـني االنطباعـات احلـسية ن صح ما قيل من ان اساس التلعم كـان الـربإ

وبـام ان . ومثل هذا الربط سامه الفنان املسلم الصلة او االرتبـاط. ودافع العمل
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هذه الصالت او الورابط التي تقوي او تضعف يف تكوين املنهجيـة االخالقيـة 
يـة التـي تتعامـل مـع  كانت رسومات الفسيفساء متثل الـروابط او املربط،لالمة

 .النص والعقيدة امللتزمة بالقاعدة
اذ . القاعدة الفنية عند اليونان التي ختص الروابط قدموها من قاعدة احلرفـة

قالوا ان تكرار االوضاع ال ينتج تغريا يف قوة الروابط، اما تكار الروابط فقد ينتج 
 .بعض التحسن يف هذه الروابط

وان .  كـل االحـوال تكـاد تكـون معدومـةلكن الرومـان قـالوا التقويـة يف
 .االساليب العملية تقوى الروابط باالثابة وليس بمجرد حدوثها

لكن البيزنطيني والذين هم من قدم اللوحات الكثرية من الفسيفساء وعنهم قيل 
 .ان الفنان املسلم نقل او استخدم او تعامل للنظر كيف تعاملوا مع هذه الروابط

لعقاب ليست متساوية وال متضاده، كام قيـل يف احلـضارة حيث قالوا الثواب وا
 وهلذا قدم البيزنطيون لوحاهتم التـي كـان العمـل .الكنعانية املرضيات واملزعجات

 .فيها قائم عىل قاعدة املتناظر الهنم قالوا املكافأة اقوى بكثري من العقاب
 النـه فكـر لكن الفنان املسلم فاق بتدربه عىل هذه االعامل غريه من الفنانني

باسلوب القدرة الن القدرة تتوقف عىل التعلم عـىل عـدد الـالت أي الـروابط 
 .ابعادا يف االرتفاع واالتساع الذي لهوكيف يمكن احلصول عليها بالذكاء 

هو القاعـدة التـي صـممت هـذه وكان اسلوب القدرة من خالل التدريب 
ار رالـذي يقـول تكـالعنارص الفنية وجتنب يف نفس الوقت النقل يف االسـلوب 

 كان يقود اىل زيادة طفيفة جدا يف القول اال اذا كوفئت الروابط، لو  الذيالروابط
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يصمم ل وملا انطلق.  النسحبت عاداته اىل زاويه منفرده.املسلم وضع جديد واجهه
ويزخرف ويزين اكرب املواقع يف العامل من حجم العامرة والفن واهلندسة وفوق كل 

وكيف ما يقال عنه انه بيت املقـدس أي بيـت . كان عند االمةهذا قدسية هذا امل
قدسية القدس قدسية القدوس الذي هو اهللا من خالل اسامئه احلسنى  ،القدسية

وجمد، وحصن تدافع عنـه  وتاريخ، بيت املقدس كلمة نسب، ورشف،وعظمة،
ة يمنحهـا االصـال االمة وتقدم له كل نسبها وكل رشفها، الهنا حتتاج اليـه النـه

. والرابطة ومن ثم الروابط التي مجعت بني وثيقة العهد العمرية وبني ارض الرباط
 عاما مل مدة سبعنيومل خترج عن االصالة . القدس بني قوة االمة وضعفهامجعت 

يصيل الناس بمسجدها هذا احلدث مل يغريها ومل يؤثر عىل وضـعها بـل شـدت 
وكفانا ان نتعلم من . زيمة واالرادةالرحال وهذا الشد متثل بالقدرة التي منها الع

. صيل هبـاصالح الدين حينام قال له الصليبيون باب القدس مفتوحا لك كـي تـ
من هنا تنتسب االمة اىل القدس ومن هنا . فرفض وقال لن اصيل بالقدس اال فاحتا

ايضا كلمة اخرى قاهلا هؤالء الذين عملوا . الذي هو بيت املقدس ينال الرشف
ثم التفهم برتاكب االرقام وعالقاهتا يف . يا امة عليك بالفهم اوالانك .بالصخرة

 اجياد الروابط الن النمط املوجود والذي ال يزال جزء منه قائام يعرب عن االصالة،
تغريات شكل الفاعلني يمكن ان يكون له تغريات عىل النظام العقيل هلذا جتنب ف

 عمـل بـه لقلنـا انـه قلـد او ولـو. هذا الفنان اسلوب التناظر الذي هو بيزنطي
 .او متازج كل هذا مل نجده اال يف النظر والتأمل ،او فرج ،او نقل ،استوحى

الهنا ال تتعامل مع مـا ال . املجهول وال افاقة فسيفساء قبة الصخرةمل تنافس 
ايضا هي نمط  ،يستطيع العقل ادراكه بل اهنا تتفق مع الطريقة العقلية التجريبية
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قاد باقتصار الوجود عىل احلقائق املعلومة التي ادركهـا االنـسان من انامط االعت
 الكونمجال الن . وهي التجربة احلسية. وايضا تعتمد علة نوع من انواع التجربة

وال يمكـن ادراكـه اال باالحـساس الفنـي الـذي  ،ال يدرك باحلساب والكمية
ان االعامل الفنية التدريب الفني العريق هلذا اقول   هو نتيجة ًيقتيض ذوقا خاصا

الن منهج العبـادة يتثمـل يف  ،يف قبة الصخرة واملسجد كلها ختضع ملنهج العبادة
وعمل  ،العبادة قيمتها ان تكون خطة سلوك. ان قيمته املنهجية تشمل كل احلياة

وخطة شعور قائمة كلها عىل منهج واضح يتبني فيه ويف كل حلظـة  ،وخطة فكر
 هذا الفنان كاملستـشار الـذي حيـس يف من هنا. كونما ينبغي وما ال ينبغي ان ي

قدم لنا هذه الزخرفة عىل هذا . القلب ويعي يف العقل ويتعامل ازاء واقع السلوك
 .املوقع الذي يربط قلب االمة هبذه البقعة من االرض املعنية من اهللا

 رالقرص وقد حللوه بانه اهلالل ولذا فقـد ظهـ يف الفسيفساء البيزنطيةقدموا لنا 
داخلـه صـليب ويف  نمط اخر ظهر القرص ويف. ومل نجد الصليب بجانب القرص

ولكن القرص ليس هالال وال الصليب يمكن ان يكون نجمة هذا هو الـرد الـذي 
 . من نقل النمط واهتام هؤالء الفنانني بالتقليد"بريشم"نقدمه تعقيبا عىل ما طرحه 

لكن القـرص  ،سيكياملسلمون هم اول من قدم اهلالل وعرضوه بشكل كال
والصليب ظهر يف الفن الساساين وهذا اختذ شكال او جزءا من تلـك الزخرفـة 

 .ملك ساسانيا التي وجدت عىل تاج
هذه االنامط والتي حتتل مكانا عاليـا ومرتفعـا عـىل بعـض االقـواس أي يف 

لكن مل نجد كام قلنا وال . قمتها، هي تظهر فقط يف االجزاء الداخلية من الصخرة
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. يط به نجوم قد ظهر يف غري الفسيفساء االسـالميةحترف ان كان هناك هالل نع
الن هذا النمط مرتبط ومتكامل مع العقيدة االسالمية من ناحية االلتزام ايضا هو 

 لكـن .ظاهرة كونية حيس هبا ويشاهدها اعداد كثرية من البرش معظم ايام الشهر
 مصحوب بنجمة واحدة وهـذا ظهور اهلالل يف الفسيفساء االسالمية برز وهو

 لو قارنا بني ما كان يزين ثياب النـساء والتـي كانـت . يف االقواس اجلنوبيةجتىل
تنسج يف العرص االسالمي املتقدم نجد ان اهلالل كان يظهر عىل هذه الثياب وان 
ظهور اهلالل عىل الدعامت الدائرية يف الصخرة هو ما يشابه تلك الزخرفة التـي 

االشكال  من معظم هذه االنامط الفنيةاستوحت .  ثياب النساءكانت تظهر عىل
قسم من . اهلندسية التي كانت تظهر عىل االقمشة واالوعية النحاسية او الفخارية

والتي ختص اهلالل نجد انه قد ادخـل . الزخرفة التي فرسناها يف احللقة السابقة
لنا الفنان بـاللون عليها بعض التجديدات والتحديثات اهلالل والنجوم قدمهام 

الكريمي الفاتح وادخل عليه لونا يميل اىل اللون الذهبي والفيض وهذا ما منح 
. وهنا يمكننا القول، ان هذا الفنان قدم قاعدة الضد واملـضاد. اللوحة قيمة فنية

 لكن اسلوب الزخرفة الذي بقي عىل حالته .ايضا قدمها لتكون بديلة عن التناظر
 . عليهاحافظتهذه اللوحة وصاهنا واالوىل هو الذي محى 

قـد لكن يف اهلالل الفيض والنقاط الست والتي قدمها الفنان باللون الذهبي 
سلوب الفردي الن الـصخرة ألوهنا قدمها بشكل زوجي ال با. النجوم عنى هبا

عىل ارضية زرقاء  النجوم قدم. بعامرهتا وهندستها ختضع للقاعدة الرقم الزوجي
 اللون االزرق الذي اظهرها عليه فهو يرمز به اىل السامء قيمـة وكأهنا ساطعة اما
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ولكن اختيار اللون االزرق الذي قدمه . ههذ اللوحة، اهنا مل تظهر اال مرة واحدة
 .مل يكن ذلك اللون الغامق بل هو االزرق الفاتح

هلذا قالوا ان الكرات التي ظهرت يف الفسيفساء البيزنطية والتي كـان لوهنـا 
قـد نقـل عنهـا . ضا تلك االقراص التي قـالوا عنهـا اهنـا تـشبه اهلـاللازرق اي

انه من حق أي باحث ان جيري مقارنـة  املسلمون كل من نمط اهلالل والنجوم،
ويمكنه ان يتذوق لوحات هذا الفن من خالل االسلوب والتعبري، . بني فن وفن

حة من لوحات  لوةواالصالة لكن لالسف مل نجد أي ثناء او اشادة باي ،والنمط
لكن كل من كتب اال وقال عنها اهنا منقولة عـن لوحـة . فسيفساء قبة الصخرة

لزما ملتابعة هذه املهمة الـشاقة كذا وعن نقشه كذا وهكذا وهلذا وجدت نفيس م
وال اتعامـل مـع االحـساس فقـط .  اال انني اتعامل مع احلـس الفنـي.واملتعبة

 .ة او هي واقع من ثوابتهابالقراءة الفنية والتي هي جزء من احلقيق
لكن يبقى هناك مداخلـة مـع باحثينـا الـذين يقبلـون أي اسـم غـري عـريب 

وهـو بالـذات يـأيت .  منه املـساعدةنويتعاملوا معه ويسألوه عن خربته ويطلبو
 .هنا يسألونليسألنا ويطرح معنا املعلومة التي 

 .اتوهكذا فقد فقدنا الرتاث واصبحنا نبحث عن التسمية من املسمي
 زينت التي. نحن هنا نقرأ ونتحدث عن امجل واهم منطقة مجالية يف الصخرة

وهو اللون . هذه اللوحة لونا واحدا فقط  الفنان هنالقد منحوزخرفت باجلوهر،
. ولكن هذا الفنان لن يدخل اىل االطار الداخيل هلذه اللوحة أي زينـة. الزهري

ة هلؤالء الفنانني الذين صمموا  التهنئنوكل الذين شاهدوا هذه اللوحة سيقدمو
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هؤالء قدمهااهنا فعال حتفة رشقية . ويمكن ان نسميها لوحة الرشق ،هذه اللوحة
مل والنـار   لنـا ويمكنني ان اقول ان الفنان قدم.غاية يف االبداعواجلامل ونالفنان
 وهج اال من اللؤلؤ واجلوهر وهنا يربز امامنا نمطا جديدا قدموه لنا مثل  هلايكن
ووهج  ، قدموا لنا والنار هلا وهجلقد. ا قدموا اهلالل والشمس والسامء والبحرم

من هذه االنامط يثبت لنا الفنان املسلم انه ال خيرج عـن االصـالة . النار كاللؤلؤ
اهم ما يف هذه اللوحة هو ذاك الرتتيب والتناسق يف متازج الرسم مـع  ،واالنتامء

وهلـذا مل يفـسد . ه ايقاع مع اللون الزهرياللون لكن هذا الرتتيب ظهر وكأنه ل
من خالل نظرة سطحية اىل . اللوحة ذاك النمط الذي مل يظهر يف لوحات اخرى

هذه اللوحة نشعر اهنا صممت لتقدم االنارة والضوء الهنا وضعت يف االروقـة 
 .الداخلية يف الصخرة

ر كان يمثل كريام حيث بذر اجلوهر يف موقع اللوحة وهذا البذ الفنان هناكان 
وهلذا بقيت هذه اللوحة مع غريها من اللوحـات . قاعدة عدم اخلرق باالرساف

نقرأ منه زيادة يف الوصول اىل خالصـة الفـن يف الزخرفـة . تشكل اسلوبا فريدا
 موضوعا بارزا يف ساق الشجرة ايـضا تفصوص اجلوهر واللؤلؤ كان. والرسم

تلك الزخرفة من خـالل خـط كام رشحنا حول الزخرفة بام اللؤلؤ فقد ظهرت 
 .مقلم عىل رقبة القرن

 .هنا يتحتم علينا ان نسأل سؤاال هاما
 وجعلها كنقطة وملاذا زاد الفنان هذه اللوحة يف وضع العلو واالرتفاع؟ملاذا 

 ؟فصل بني الدعامت واالقواس العليا واالروقة
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وكأنـه ) لب فنـه( هلذا العمل ظاهرة اعتمدها الفنان بحيث انه اراد ان يقدم 
 .ووضعه يف اجلزء العلوي له تعبري وكأنه القلب بالنسبة للوحة. قمة

 ابرزهـا وكأهنـا خـط  وقـدنجده وعندما وضعها يف االعىل اختار هلا ترتيب
متثل يف ان  مصطلح اعتياديك  ام اللؤلؤوقدم ،عن اطار اللوحة مستقيم ال خيرج

 يف احلاضـنة برزهـذهحيـث أ. كل من اجلوهر واللؤلؤ جيب ان يكون له خاضنة
 .االماكن املرتفعة يف البناء

او عىل رشيـط ورد عـىل االوراق او . لكن احلاضنة برزت عىل شجرة فاكهة
ايضا نجد زخرف الساق بتلك الفصوص اجلوهرية . عىل فرع من شجرة الكرمة

 .وكيشء يمكن ان نقول انه جعله خامتة للوحة. واللؤلؤية
ية فعالة خصبة تعرف االنسان فـردا او مجاعـة العقيدة االسالمية عقيدة اجياب

للعمل وفق ما يطلبه اهللا اخلالق للكـون واحليـاه فقـد انتجـت حـضارة علميـة 
وجتارية وزراعية وعمرت العامل بعد ان كان شـفا االهنيـار واخلـراب وارتقـت 

ًاالنسان مستخلفا   العقيدةتعترب.باالنسانية اىل مراتب مل حتلم هبا البرشية من قبل
. ىل هذه االرض ليؤدي اعامال تستمر هبا احلياة الصاحلة وفق نظام اهلي مرسومع

 نظاما سياسيا  أكانفالعقيدة االسالمية هي اساس االول للنظام االسالمي سواء
 .او اقتصاديا او اجتامعيا

االسطورة االحلادية اخرتعت مذاهب وفلسفات استباحت اخـضاع الفـرد 
 ،به ونقلته من العلم العام اىل العلـم النـاقصالبرشي وسلبت حريته واستبدت 

والغرور العقيل او اجلمود يف العلم الذي متثل يف االغراق يف الشهوات واالفراط 
 .بامللذات واشباع الغرائز واالستبداد املطلق الذي اله الفرد او النظام
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 عرف اليونان حاجة البرش وقالوا عنها اهنا مراحل احلياة االوىل التي حتتاج
. اىل تعاليم العامل الغيبي غري املحسوس الذي هو نوعا من الـشعور واملعرفـة

ولكن مل يتذوقه غري اولئك االهلة الذين وحدهم من مر بالتجربة التي يتفوق 
 .قدرة وطاقة العامة

يف مدرسـتهم اجلامليـة التـي بـرزت يف نقوشـهم ورسـوماهتم  الرومان قال
ية نوع مـن اخلـواطر النفـسية واالهلامـات من خالل االنامط، ان املاد ومبانيهم

الفكرية وهي ايضا االتصال بالقدرة التي هي وراء هذا الكون الهنـا هـي التـي 
تسخره وتسريه وتدبره هلذا كانت الطبيعة عندهم حادثـة جمهولـة وبعيـدة عـن 
املألوف اما البيزنطيون فقالوا من خالل الزخرفة املوهبة الروحية ليست مقصورة 

 الناس الهنا حتتاج اىل الكشف الروحي او التجربة الروحي او التجربة عىل عامة
 .الروحية وهذه ال تظهر اال مع اولئك الذين اتاهم الرب املوهبة والقدرة

عن طريق العقل االنساين  الفنان املسلم من خالل زخرفة قبة الصخرةعرف 
ل هـذه اللوحـات وقال لنا من خال. االته وادواته ما قدمته احلواسله والتي هي

 .التي نقرأها تباعا اهنا املحيط الذي يعيش فيه االنسان
 االنسان ذاته حيث قالـت انـه اسـتطاع ان بواسطةفكرهتا  احلضارةوقدمت 

. ينمو ويرتقي وانه خالل عصور طويلة كان يعرف عن الكون الـذي حيـيط بـه
ن الكـون لكن فنان قبة الصخرة قدم لنا الصورة التي كوهنا العقـل البـرشي عـ

وذلك الن العلم الذي هو نتيجة جتارب العقل واستنباطاته أيـضا هـو مل يقـدم 
ولكنه هنـا تعامـل  ،احلوادث التي حتيط هبا احلواس بطريق مبارش او غري مبارش



 

 ٣٦٦  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

مع قدرة احلواس التي هي قدرة العقل التي تقف عند حد ال يتجـاوزه ان هـذه 
ربطـت بـني االبـداع والعقـل اللوحات قدمت اسس فنية كانت بمثابة عالقـة 

 أهناكو النبات والزهر والشجر صهر هذا الفنان وهالبرشي الذي من خالله قدم
اطفال حتبو عىل االرض ومن خالل هذه اللوحات استثمر هذا الفنـان الطبيعـة 

وال هي اخلوف الذي  استثامرا جديا حيث صورها وكأهنا ليست رواتب اخلرافة
الطبيعـة هـي اخلـوف وهـي  ها به الهنم قـالواكانت احلضارات السابقة تصور

هذا البحث بعد ان قرأت ما قدمـه  اليشء الذي جيب ان نخضع له هلذا اين اقدم
نمط منقول عـن انـامط  من حتليل ومقارنة هذه الفسيفساء وقد جعلها) بريشم(

 وتعريفنا يهحضارية اخرى هلذا اردت ان اقدم تعرفة لرتاثنا من خالل تعرفنا عل
 واجبا فحسب ولكنه قبل هذا وبعده واجب عقائدي انـساين حـضاري به ليس

وهلذا . ذلك بان الرتاث ليس ملكا الحد وانام هو ملك لالنسان التي تنتسب اهليا
اردت ان يتعرف القارىء العريب عىل هذا الـرتاث كـي حيـدد عالقتـه مـع هـذا 

 .احلضارة بناالرتاث الذي كان وال زال القاعدة التي عرفتنا باحلضارة وعرفت 
هلذا كان اسلوب العمل الفني قائم عىل ان االعتقاد مبني عىل احلاجة والعمل 

وان االفكار التي نصدقها هي االفكار الناجحة واالفكار التي نكذهبا هـي  ،معا
االفكار الفاشلة وهلذا كان عند اولئك الفنانني قاعدة هي العمل ميزان االعتقاد 

هلذه اللوحات اجلميلة والناطقة  تامدا عىل قراءة معمقةواع .يتغذى بالعمل واحلياة
اقول ان التاريخ علام فوق الرواية وهـو  ،واملعربة عن مفهوم هذه االمة للتاريخ

غني بابحاثه وهبؤالء العلامء، وهو العلم الباحث عن سـري االمـم يف صـمودها 
النـامط وطبائع احلوادث العظيمة وخواصها وهذا ما وجدناه بتلك ا ،وهبوطها
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املتعددة والتي ناقضت التاريخ وقالت له سجل يل هذه الـسرية واجعلهـا وقفـا 
رشعيا هلذه االمة حتى اذا اردت ان تكتب التاريخ مرة ثانية ستجدين االداة املؤهلة 

وستكون االمة من خالهلا تفكريها ونظرهتا يف ملكوت الكون هي . هلذه الكتابة
 ، شأنه وهي االمة التي تنزع اخلرافة واالوهاماالمة التي حترتم العقل وترفع من

 .االمة التي ترفع شأن االنسان من حيث فطرته وتعتربه ليس مسؤوال عن عمله
 يأخذ الكائن البرشي بواقعـه الـذي هالن ،هؤالء الفنانني  االسالم هذبلقد

وهلذا كان مزية هؤالء . هو عليه يعرف حدود طاقاته ويعرف مطالبه ورضوراته
ني االستعداد الدائم للصعود، االستعداد الن يتفوق عىل نفسه ويرتفع عىل الفنان

الواقع ليبلغ املنال وهكذا قدم لنـا الفنـان هـذه اللوحـات مـن خـالل الرسـم 
الفسيفـساء االمويـة  والتصميم والزخرفة فلو حاولنا ان نطرح فكرة بني نمـط
 متقاربة لكن االبداع ونمط منرب نور الدين نجد بني النمطني فرتة تارخيية ليست

هو ابداع فكل من الفسيفساء واملنرب ال يزاالن ولغايـة اليـوم حـدثان سـجلهام 
 .التاريخ وتعاملت معهام احلضارة ورسمت هلام معامل يف لوحات الرتاث

تدل عىل ان االنسان الفنـان قـد   لوحات احلضارة اليونانية والرومانيةكانت
ته ان يميز بني االشياء ويدرك خصائصها، فتن بعقله اذ استطاع من خالل لوحا

والتـي . لكنه مل خيرج عن قاعدة االداة التي وجد نفسه حماطا هبا يف مجيع اعاملـه
سعى من خالهلا ان بدد طاقتـه العقليـة وراء الغيبيـات التـي ال سـبيل للعقـل 

 .البرشي ان حيكم فيها
ن املـسلم انـه ومن هنا نأخذ عىل اولئك الذين ال يزالون يقولـون عـن الفنـا

تعامل مع الغيبيات احلضارية واعني املادية باسلوب روماين يوناين بيزنطي، كل 
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هذا الهنم سبقوه يف نمط الرتاث لكنه قدم نواميس الكون مـن خـالل لوحاتـه 
التي بطابعها تقبل العقل و تتعامل مـع الدقـة والتنظـيم وهلـذا قـدم لنـا النظـر 

ان نأخـذ مـن الطبيعـة وال نجـسد الكـائن والتأمل كان غاية وهذه الغاية هـي 
 .البرشي، الن اهللا خلقه يف احسن تقويم

وكام قلنا فان خامتة اللوحة كانت بذاك اللون الـذهبي اللؤلـؤ لكـن يف هـذه 
 .ايضا قدم هذه الزخرفة من خالل جسم االوعية ،اللوحة قدمه وكأنه متديل

قاعـدة فريـدة  عـناحلقيقة اننا نتحدث  . االلوان القاعدةتلكن كيف كرس
 ،واالمحـر ،قـد لـون الفـصوص اجلوهريـة بـاللون االزرق  الفنـانحيث نجد
هـذا مـا خيـص االلـوان أمـا االشـكال اهلندسـية التـي  ،واالصفر ،واالخرض

ولكن حدد . استخدمها فهي الشكل البيضاوي واملستطيل واملربع وقائم الزوايا
صالة قال لنا هذا الفنـان لالطار لون من الذهب من خالل هذه الدقة وهذه اال

هنا يسكن حجر كبري من احلجارة الكريمة ولكن كيف تداخل كل من كانت له 
عنها لريى ما قالوا عن هـذه اللوحـة يقـول  اهتامم هبذه الفسيفساء وقدم دراسة

بريشم ان هذه الفصوص ظهرت عىل لباس امرأة بيزنطية كانت مرسـومة عـىل 
يف روما وهي مؤرخة يف القـرن اخلـامس ) يسانتا ماريا ماجور( الفسيفساء يف

 .يف رفينا) سنتانوفو(ميالدي أيضا يف 
و تظهر عىل العقد الذي تلبسه العذراء، وهـي مؤرخـة يف القـرن الـسادس 

اذ ان اجلوهر هو اجلوهر  ،ميالدي لكن ردنا عىل هذا التحليل يأيت من النمط ذاته
ة او العقد الذي مع صور العذراء والزخرفة التي قدمها البيزنطيون عىل لباس املرأ
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هو نوع من العقل يف احليل واالبداع فالصائغ الذي خيرج جوهره من حجر كريم 
 حلقة او عقد او نمط حيل هو غري ذلك الذي يصمم اللوحة ثم بواسطةويقدمه 

يزخرفها ويتعامل مع ارضيتها والواهنا وخيتار املوضوع التي سيعاجله من خالل 
 اللوحة التي ظهرت هبا املرأة البيزنطية عىل فسيفساء سانتا نرىلكي هذه اللوحة 

ماريا يف روما نجد الزخرفة ظهرت بنـوع مـن اجلـوهر والـذي يمثـل بالربـاط 
الذي ) جرزار(حتى الفنان البيزنطي قد استخدم اسلوب كنز . وبالتناظر بالعصبة

ظر قدم الفنان قدم به هذا الكنز من خالل اسلوبني وهو حممول من جهتني وبالتنا
حتى  ،الروماين هذا النمط من خالل عقد وجعل حدود الزخرفة يف مقدمة العقد
 .ان بعض العقود التي ظهرت يف الزخارف كانت خالية من الفصوص

اذن ال يمكن ان نربط بني الـنمط الـذي تقدمـه الفنـان املـسلم مـن خـالل 
رية فقط وبـني اسلوبني احدمها معلق واالخر متديل وكان من الفصوص اجلوه

اسلوب الكنز الذي قدم بشكل حممول من جهتني او النمط الروماين الذي ظهر 
 .يف احد العقود

كل هذا احد االسباب التي جعلتني اراجع تلك االنامط وحتليلها من خـالل 
كي ل، اللوحة واملقارنة، الن املقارنة هي االسلوب العلمي الذي يعتمده االثري

من خالل الرسومات التي عرضناها نجد  .ذه اللوحةمن ه موقفه الفنييوضح 
ان هـذه الرسـومات متثـل مـا هـو قـائم يف قبـة  موقع سابق من هذا البحثيف 

الصخرة لكن ايضا متت مداخلة حول فن العقـد يف كـل مـن الـنمط الرومـاين 
نجد ان بريشم ينسب زخرفة العقد يف قبة الصخرة بانه  ،والبيزنطي واالسالمي

 مالبس احلرس اخلاص للجوستنيان ايضا يقول انه موجـود يف نمط منقول عن
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فيي رفينا ايـضا يتحـدث بريـشم وجـدت يف فسيفـساء ) سان فيتال(فسيفساء 
لكني اقول ان هذه اللوحات التي حتدث عنها بريشم ) سالينوك(يف ) سريجس(

ظهرت يف مواقع غري قائمة عىل انامط مستقلة بل ظهرت كنوع من العقود تلبسها 
هذه العقـود ظهـرت عـىل زخرفـة يف القـرن الـسادس ونساء من اجل الزينة ال
خاصة عىل لوحة من العـاج نـيس بريـشم ان يتحـدث عنهـا وهـذه اللوحـة بو

معروضة يف كتلوج متحف فلورنسا ايضا تزامنت داخل اللوحة من خالل اللفتة 
ه املعربة عن ما قدم من خالل الزينة ولك تقدم كنمط مستقل يتحدث عـن ذاتـ

ويعرب عن مضمون اللوحة اجلاملية الفنان املسلم قدك ههذ اللوحات وزخرفهـا 
 .باجلوهر ومل يدخل عليها أي نوع اخر من االنامط بل اظهرها يف اجلزء الداخيل

عىل الدعامت ايضا خصها بفصوص ذات قيمة مادية وفنية الفنان وهنا قدمها 
 نيليه وهنا ايضا جيعلها خترج نجده يظهرها عىل ارضيةووجعلها غنية يف املوضوع 

صقل هذه الفصوص ويالجظ أن من السلسلة والتي هي فضية مطعمة بالذهب 
مة جعل مـا بـني مهكان من امجل ما ظهر يف مجيع الزخارف وهنا قدم ملحة فنية 

الذهب والفضة اللؤلؤ ومن واقع هذه الزخرفة يمكننا ان نقول انه زخرف بكل 
مـن خـالل الـشكل  ان الفنان املسلم قدم لنـا الـنمطانواع اجلامليات هلذا نجد 

فقد قدم القرص الذي زخرفه  من هنااهلنديس واعني تصميم ثم زخرفة ثم تلوين 
 انامط التي ةوهذه هي الثالث ،اهلالل زخرفه بالفضة ،املثيل زخرفة بالذهب. اللؤلؤ

قدمه لنـا قدمها منفصلة عن بعضها ومل جيمع بينها يف اللوحة واخر هذه االنامط 
عىل الدوام بالشكل املثني ايضا هذا الفنان قدم الوصل بني اللؤلؤ واجلوهر لكن 

منها من خالل الرباط . كيف ربط بني هذين الصنفني هو ربط بينهام بطرق عده
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والعصبه، لكنه قدم هذا باسلوب فريد اذ جعل هذا الشكل املثني وكأنه معلقا عىل 
اسلوب التعليق الذي ظهر يف املثلث حيث وبطريقة اخرى نجد . سلسلة قصرية

اظهره وكأنه غري معلق اال من خالل الشكل ذاته وهنا قـدم التعليـق مـن اربـع 
ايـضا قـدم . اشكال ذهبيه اظهرها وكأهنا قائمة عىل خط بني زاويتني متقـابلتني

الزخرفة الذهبيه من خالل الشكل املكعب واظهرهـا وكأهنـا جـزء مـن طـريف 
لكن مل نجد . زء قدمه من خالل شكل اخر وهو الطوق والقبهوهذا اجل. الدعمه

والطوق االموي والقبـة الرومانيـة  ،ترابط بني الطوق الروماين والقبة الرومانية
احيانا  الزخرفة يف اللوحاتكانت . والطوق االموي والقبة االموية، اال باالسم

بتة الياسمني ونجد خترج وتنترش خارج االطار وهنا قدمها لنا الفنان من خالل ن
تظهر وكأهنا اكليل صغري او سلسلة وردية وزهرية من الياسمني  انه احاطها بنقطة

) ٥(بـرقم  يهاوهلذه السلسلة طرفني من اخللف وقدمها باللون الذهبي ونرمز ال
مـن خـالل هـذه . الذي نجد عىل هذه الرسمة مجيع التفاصيل التي حتدثنا عنها

يف نقطة الربط بـني .  تفاصيل كثرية فيها حيث نجدالرسمة والتي اعتربها مهمة
. الذهب واجلوهر والتي ذكرناها نجد تلك العصبة والتي يظهر اهنا ظهرت كالتاج

لكن قدم لنا نمط املسبحة من خالل طرفني غري متساويني يظهران يف هناية ذلك 
 الرشيط الذي قدمه لنا باللون الفيض وهذا الرشيط يناقض ذلك الرشيط الـذي

االرشطة التـي ظهـرت عـىل  ظهر يف الفسيفساء الرومانية يف رفينا ايضا خيالف
هذا الرشيط كرمز وكناية  الفنان املسلمقدم . القطع النقدية الفارسية يف ساسانيا

 .حيفظ املسبحة التي قدمها لنا من خالل النمط النه
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 مل تعرف فلو تعاملنا مع االنامط احلضارية التي قدمت لنا الزخارف نجد اهنا
لكن يف هذا العرص . العرص الكالسيكي أي اليوناين والروماين والبيزنطييف اال 

قدمت االنامط احلضارية عىل مواقع مثل االبنية واحليل واملعابج واملواقع اجلاملية 
التي احتضنت احلضارة رموزها وكنايتها لكن ما ظهر قبل العرص الكالسـيكي 

 تاجات امللوك والبستهم ت يفمتثل زخرفة فرديةمن انامط الزخرفة كان يدل عىل 
 .او يف بضع العقود والقطع النادرة

وهلذا مل تكن منترشة كنمط حضاري يف املدن الكثرية لكن الفنان املسلم قدم 
 الـشكل اهلنـديس وال يف اللوحـة الواحـدة يفلنا زخرفة جديدة لنمط مل يظهـر 

ن خـالل اللوحـة التـي ال تـوازي الزخرفة مـ الفنان االمويمل يقدم واملنفردة، 
 مل ينحرص يف نمط معني بل جعلها بشكل هنديساللوحة االخرى، ولكنه قدمها 

 .معربة عن الطبيعة والطرح القادم حول كل من االجنحة والكتف
 بعد ان جتاوز يف املنزلة التي تليق بهالعقل االنساين  العقيدة االسالميةاحلت 

يف مرحلة النـضج واالرتقـاء فجـاءت طريقـة  يسري وأخذمراحل نموه االوىل 
اخلطاب وعرض احلقائق والعقائد يف هذه مناسبة هلذه املرحلة من ارتقاء العقل، 

 التأمل والنظر والتفكري يف افاق الكون وايات اهللا كـام جـاءت التي من عالماهتا
 مـع الفطـرة يف انـسجاماحكامها، كانت مشرية اىل االسباب والعلل والنتـائج 

وهذا هو االبداع الذي قدمه لنا الفنـان االمـوي مـن خـالل . يعية السليمةالطب
 .زخرفته املتنوعة واملنوعة

الرسالة التي اراد اهللا ان تكون حاسمة وفاحتة لعهد جديد يف تاريخ البـرشية 
وتـنظم  ،تلتقي فيها الشعوب وتنفتح العقول، وتعمل االيدي، وتـسمو الـروح
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. رض بـدأ هبـا الرسـول الكـريم اوىل ايـا اهللاألاملجتمعات فوق ارض القدس ا
عرفنا هبا باملسجد االقىص وعرفنا منها ان ما حوله مباركا وعرفنـا مـن املباركـة 

ورسمنا للمجد عنوان هو ارض امانة يف اعناقنا ال نفرط هبـا نحفـظ . الفرائض
ومن اجل هذا تبقى االمانة . خرياهتا ونحافظ عىل قدسيتهامن منها الود وناكل 

 .ني ايدينا صفة من صفات هذه االمة التي قبلت باالمانةب
من ارض القدس التي هي صحة الفطـرة وفيهـا سـالمة الطبـع وعـىل ارضـها 
تفتقت املواهب العقلية والروحية ومن هذه املواهب نقرأ تلـك اللوحـات اخلالـدة 

الهنـا  ،التي صممها ورسمها وزخرفها فنان العقل والـروح وتعامـل مـع الطبيعـة
. وحي الذي استلهم منها االنامط والتعابري وقدمها من خالل املدلول واالستدراكال

حلقة من هذه احللقات مداخالت حول معرفـة احلـضارة عـن  يف كلواين اذ اقدم 
انامطها لكي اعيد اىل كل لوحة من هذه اللوحات التي هي يف قبة الصخرة اصـالتها 

 .خرى من تلك احلضاراتوانفي عنها هتمة النقل او الربط مع لوحة ا
الهنم كانوا يؤمنون بان احلدس هو الغريزه  ،الغريزه فوق الذكاء اليونانقال 

واعيه لذاهتا قـادرة عـىل التفكـري بموضـوعها  ،التي اصبحت منزهه عن املنفعه
 .وعىل النمو بصورة ال حتديد فيها

املوهبـة ونحـن ومتثل ذلك بتلك االهلة التي هلا جتارب كثرية ومنها يتعلم الفنان 
نقول حول هذا التعريف اذا كان احلدس يتجاوز الذكاء فانه لن يـسمو اىل الدرجـة 
التي توصف باالبداع واذ وصل اليها فانه لن يصل اليها اال بالذكاء وهلـذا قـال لنـا 

 .الفنان املسلم احلدس بدون الذكاء يظل عىل شكل من اشكال الغريزه
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 واعـتامدهم عليهـا قـدموا لنـا لوحـاهتم  جتربتهم العسكريةيفلكن الرومان 
. وكأهنا فكر انساين يمدد ذاته اىل الدرجة التي يتطابق فيها مع قسم مـن الواقـع

 .وقالوا ان اجلهد يتسع بازدياد بدال من ان يضيق بسبب الواقع
لكن الفنان البيزنطي قدم لنا عددا كبريا من لوحاته عالج هبا اسـلوبان قـدم 

وحيق لنا القول . صلة عن االرادية وعاجلها بالناحية الوجدانيةالناحية العقلية منف
وهلذا قدم لنا عوامل الـرسور واالمل . انه ربط العقائد الدينية بالذوق والوجدان

 .واخلوف والرغبة، وهذه هي العوامل االساسية املوجودة خلف كل اعتقاد نفيس
ط وهـو اصـال يف لكن كيف سنقبل الرأي القائل ان الفنان املسلم قلـد الـنم

مفهومه يتعارض مع هذه التعريفات للزخرفة والرسومات النه ربط بني احلدس 
والقدقة، واحلدس والوضوح ثم قدم من خالل فسيفساء قبة الصخرة مفهومـا 

ايـضا قـال لنـا ان الوجـدان عامـل مـن . جديدا وهو ان احلدث شعور موسع
كـام تقـول . وحيدة لتكوينهـاالعوامل املسؤولة عن تكوين العقيدة ال الوسيلة ال

احلضارات االخرى اذا عجزت احلضارة املادية السابقة عن ادراك الـروح وقـد 
وقدمت انامط حسب هذه املفاهيم كل ما ال تراه احلواس . اسقطتها من احلساب

والروح ال ترى باحلواس فهـي اذن يشء لـيس لـه . يف نظرهم فهو غري موجود
ه خمتلفة عن مفاهيم اولئك الذين قالوا الـروح لفنان مفاهيملوجود وهلذا فهدا 

 قدم لنا الفنان االموي حيثطاقة جمهولة، مبهمة، غامضة، حمجوبة عن االدراك 
وهو االدراك وقدم لنا انامطه عن الشمس والقمر واالفالك ومل يقدم ) التعرف(

لنا قاعدة تفرس الروح النـه قـال عنهـا اهنـا الطاقـة التـي يتـصل هبـا االنـسان 
 .ملجهول، أي بالغيب املحجوب عن احلواسبا



 

 ٣٧٥  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

برتبية الروح النه دين الفطرة، وهلذا كانت اللوحات تعرب عن  االسالماعتنى 
الطاقة الروحية يف االنسان الهنا اكرب طاقاته، واعظمها، واشدها اتصاال بحقائق 

 ومن هذا املنطلق يمكن القول ان طاقة اجلسم حمدودة بكيانه املادي وبام. الوجود
وطاقة العقل اكثر طالقة، ولكنهـا حمـدودة بـام يعقـل حمـدودة . تدركه احلواس

 .بالزمان واملكان، بالبدء والنهاية
احلياة الثابتة يف الشطأة الصغرية التي تفتح االرض  لوحات قبة الصخرةمتثل 

ة يف تـضاعيف الكـون قـوهي احليـاة املنب. فتتشقق عن ورق اخرض صغري مجيل
 وكأنه طاقات حية متحركة عىل الدوام هـذا بـرز مـن خـالل الذي قدمه الفنان

امر والطبيعة، املذهل يف دقته حيث ثالنظام املهل يف روعته واخلاص باالشجار وال
وقدم الزمن وكأنـه ذات تفهـم . يسري عليه الكون كله  بذلك الذيصور الواقع

لدائمـة حقيقة الكون وهذا الزمن هو طريق لالدراك للمعرفة التي هي الـصلة ا
بني االنسان واهللا لكن يبقى امامنا سؤاال هاما وهو كيف استخدم الفنان الطبيعة 

 .يف لوحات قبة الصخرة
هو استخدمها يف ايقاظ احلس، واحيائها داخـل الـنفس، اىل حـد اسـتخدام 

 .تشبيهات من الطبيعة احلية لتمثيل املواقف النفسية واالجتامعية
التي تلفت نظر الناس اىل مجال الطبيعة  ،الموراحيانا مثل هذه ا الفنونتعالج 
وفتح احلس الفني الذي يقدمها وكأهنا احساس جديد متحـرك وانـا  ،وروعتها

هنا ال احتاج اىل نقل الشواهد الكثرية لكني بدأت دراسة شاقة وحتتاج منـي ان 
. وهذا اجلديد هو القراءة الفنية والتحليل العلمي واالدراك الديني. اقدم اجلديد
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بل ما قدم هو مقارنـة بـني هـذا الـنمط .  مل نجد حتليال اعتمد اللوحة ذاهتاناالن
املوجود يف الصخرة ومن ثم من اين نقله الفنان املسلم هبذا ظهرت هذه االنامط 

كريس ولكن كـل الالن الكريس يبقى  ،وكأهنا انامط اسالمية وهذا غري صحيح
. نية خمتلفة عن مـا قدمـه غـريهفنان يقدم الكريس باسلوب خاص به وبطريقة ف

هذه املدرسة الفنية التي هلا مذهب واحد وهـو ان تـرى ايـات اهللا يف كـل يشء 
واجلـرة الناميـة يف الزهـرة  يف النبتـة. يف الدقيق والكبري يف اجلامد احلـي. حولك

 .االرجية بديعة االلوان
. د، واحلياةوامليال ،واملوت ،قدم الروح وكأهنا النوم) الروح(يف كتاب ارسطو 

لكن سقراط قدم مقارنة بني فهم الفلسفة اىل الروح وهذا يمثل بني االنسان وهو 
وهلذا . حي وبينه وهو ميت لكن افالطون قال الروح هي خروج التنفس من الفم

 تداولتها احلضارة هباتني الكلمتني وقدم لنا اليونان تعريف للروح وكأهنا النفس 
وهذا ما عاجله ابن سيناء يف كتابه هدية .  نسمة ريحبان الروح هي اهلواء و تشبه

وسوف تعالج بحلقة من احللقات كيف قدم االغريق االسطورة . الرئيس لالمري
وكيف تعامل معها العلم احلديث هلذا فقد هذب هذه االسالم النفس وقدم هلـا 

قبة  انال لنا وق. واالعامر بيد اهللا ، االحداث بيد اهللا، والنتائج بيد اهللا:قاهدة تقول
خالل ما سمت به االمة يف التاريخ هذه االمة  األحداث عنها منالصخرة عربت 

 .انترشت يف رقاع االرض ورقاع التاريخالتي 
من خالل الرسومات  تقدمهايف رسومات احلضارة   األجنحةخرفةظهرت ز

 اهم ما يف هذه االجنحة والتي نعتربها مـستطلع نـادر) ٧ رقم لغاية ١(من رقم 
 و هذاظهر) ٢(حسب الرسمة رقم  ظهرت التيهمة املكثرية وال تلك التفاصيل
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كأنه قائم عىل ارضية نيلية البواعث الفنية قدمها لنـا الفنـان وكأهنـا عينـة ذاتيـة 
معربة بزخرفتها الفنية التي متثل بواعث الفن االسالمي املتقدم هـذه االجنحـة 

موضـوعية هـذه . طـة هبـاللقدمها الفنان باطار زوجـي وظهـرت وكأهنـا حما
االجنحة والتي ظهرت يف الصخرة ختتلف عن تلك التي ظهرت يف احلضارات 

 الرئيس زخرف باللؤلؤ واالربطة والغصبات ونقاط اخـرى رسـمت .االخرى
وكأهنا تعرب عن واقع داخيل لتلك االجنحة الن هذه االجنحـة ظهـرت بـشكل 

 .منفرد ومفتوح
 تاك ملك ساسانيا ايضا هـذه االجنحـة رمز وكناية اجلناح ظهرت عىلظهر 

 لكن .ظهرت عىل قطع نقدية فارسية تعود اىل القرن اخلامس والسادس ميالدي
وظهرت  االجنحةوبرزت هذه  .هذه االجنحة مل تظهر عىل الفسيفساء اال يف قبة

 تم ظهر يف العصبة التي الذيقد تم زخرفتها يف اجلوهر ويف تارج مملكة ساسانيا 
الذهب بشكل وظهرتم زخرفة وسط التاج بالذهب  رباط ايضاك  دتب جتسيدها
قد غطى القسم العلوي والسفيل من التاج وبعد حتليل ما ظهر عىل التـاج  ابزيم

 من التاج والقطع ذي متثل يف كلوعىل القطع النقدية وجدنا انه مطابق للواقع ال
لتاج الذي ظهر ولكن ا) بريوز(العملة مطبوعة باسم الكرسى وكانت  .النقدية

 .عىل العملة كان شعارا للدولة الفارسية
لكن مل نجد أي ترابط بني تلك االجنحة والتي برزت يف الزخارف الفارسية 

 التي ظهرت يف قبة الصخرة ايضا وجدنا صـور ومتاثيـل وتلـك االجنحـة يف و
 .خاصة عىل عدد غري قليل من القطـع النقديـة اليونانيـةبالرسومات اليونانية و

خرفة هذه االجنحة يف قبة الصخرة متازجت مع رسومات اهلالل التي رشحنـا ز
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 صـحن قبـة ووهي ظهرت عـىل االقـواس العليـا ، خرفتها يف موقع سابقزخر
 ويمكننا القول ان فنان قبة الصخرة قد زخرفها بابداع ما يف الزخرفـة .الصخرة

عـامل االملـاين من فن احلقيقة التي استوجبت واستحقت ان تذكر هو ما قدمـه ال
حيث انه ادعى بان هذه الزخرفة هي فارسية التـاثري وهـذا ) رشزاي جوسكي(

 من هنا .الفنان مل يكن راقيا يف زخرفة هذا النمط نقل الرقي عن النمط الفاريس
قدمنا تلك الرسومات لتكون قاعدة للرصد ومن خالهلا راعينا معاجلة االدعـاء 

االت كام قلنـا مـرت هبـا االمـة يف حقبـات هذه احل ،كام عملنا مع انامط اخرى
 عىل مصادر غري عربية لقراءة خمطوطاهتا التي ختص كل من فيهاتارخيية اعتمدت 

  .شكل عامالصخرة واملسجد والقدس ب
ايضا هؤالء الباحثني هم الذين قرأوا هذه االنامط وحللوا رسوماهتا حـسب 

هلا نقدم توضـيحا هبـذه فهمهم لالنامط ونحن هنا نحلل املعطيات التي من خال
 لو حاولنا ان نجد العالقة املغلقة بني اجلزء العلـوي الـذي زخرفـه .املداخالت

املسلمون يف قبة الصخرة وتلك التـي التـي ظهـرت عـىل تـاج ملـك ساسـانيا 
بان هذه الزخرفة ) جوسكي(والقطعة النقدية الفارسية نجد اننا غري متفقني مع 

 يقول اهنا تعود اىل عصور قديمة قبـل العـرص فارسية خالصة لكن ايضا بريشم
الفاريس املتاخر ونحن قلنا اهنا ظهرت عىل انامط يونانيـة ورومانيـة بدايـة مـن 

 .القرن اخلامس قبل امليالد
الفنان يف احلضارة هو فنان تعامل مع االنـامط التـي كـان هيـتم بعرضـها اىل 

 .زبائنه الن الزخرفة كانت مهنة
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هذه االنامط عىل من يريـد زخرفـة قـرصه او الفـيال من خالهلا يعرض كان 
اخلاصة به لكن االبتكار الذي برز يف قبة الصخرة هو ان الزخرفـة عـربت عـن 
واقع حمسوس حيث تالقت البواعث الفنية مع العقيدة ايضا كان هنـاك جتـانس 

 لو حاولنا مقارنـة .مع هذه الزخارف باملوضوعية وهذه املوضوعية هي الطبيعة
وهي متثل الرسمة الفارسية لالجنحة اما الرسمة رقـم ) ١( عىل الرسمة ما ظهر

 نجـد انـه ال تالقـي بـني .فهي التي قدمها لنا الفنان املسلم يف قبة الصخرة) ٢(
والتـي ختـص ) ٣( ايضا يف الرسـمة رقـم .النمطني من حيث الرسم والزخرفة

 .التاج للملك ساسانيا مل نجد أي تالقي
حلضارية تتالقى ولكني مل اجد أي تعليق او مداخلة حول لكن ربام االنامط ا

نقل البيزنطيني عن الرومان بل وجدنا ان تلك االنامط قرأت وحللت بدون أي 
لكـن لوحـات قبـة . نقد او حتليل هلذا النمط الذي كان خيص حـضارة اخـرى

 اللوحـة .الصخرة قدموا هلا املقارنة فقط واظهروها وكأهنا منقولة عـن ماقبلهـا
 هـذه .لتي ختص االجنحة زخرفها الفنان املسلم واظهروا الفسيفساء الـصحنا

 البعد االول برز الختياره املكان الذي سيثبت .اللوحة هلا بعد كبري يف عامل االثار
ال عالقـة بـني الـنمط الـساساين   هـذا البعـد وكأنـهعليه هذه اللوحـة ويظهـر

الرسـومات الفارسـية البعـد الثـاين ) ١،٢،٣( راجعـا لرسـومات -واالسمي 
 البعد .ظهرت عىل القطع النقدية ويف غري نمط مزخرف وظهرت كشعار للدولة

الثالث مل تقدم كنمط فسيفساء بل قدمت عىل التاج اخلاص بامللك لكـن الفنـان 
املسلم كرر هذه الرسومات وقدمها باساليب خمتلفة وهذا يظهر بالرسامت رقـم 

 .أي تالقي بني النمط الروماين واالسالميايضا مل نجد ) ٧(والرسمة رقم ) ٢(
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 يمثـل الـزي ٤ورقـم ) ٥(والـرقم ) ٤(النمط الروماين بالرسمة رقم يظهر
 فهـو ٥ اما النمط يف رقم .للبحرية الرومانية وقد وجد يف مدينة بعلبك يف لبنان

،وتم تغطية األجنحة يف الـنمط  والتي وجدت يف روما"مثرية كوتا"يمثل لوحة 
 باللؤلؤ  فة ميزان ولونت بكل من اللونني األخرض واألمحر ونقطتالساساين بك

 .ومن الوسـط تـم تثبيـت عـصبه وهـذه العـصبة زخرفـت وزينـت بـاجلوهر
 فقد قدمت بشكل ٧واالجنحة التي ظهرت يف الصحن هي مطابقة للرسمة رقم 

 مرة ومجيعها ظهرت يف منطقة الصحن حقيقة مل نجـد أي ٦٢متكرر بلغ حوايل 
 .١ني هذه الزخارف وتلك التي ختص رقم تشابه ب

باسلوب نادر قدم لنا الفنان االموي الريش الـذي يكـسو االجنحـة وكانـه 
 .قاعدة فنية تليق ان توضع يف صحن قبة الصخرة

تلك الرسومات التي ختص النخل والتي ظهرت عىل الدعامت عبـاره كانت 
اللـوان النـه هبـا عن عينة ذاتية جتانست باسلوب مع تلك االجنحة من حيث ا

بـاللون االزرق واالخـرض  الريشقدم الفنان  .استطاع ان يكرس قاعدة االلوان
 قدمـه بـاللون الـذهبي لكنـهباسلوب التبادل والتناوب مع االطار اخلـارجي و

اخلارج لكن هذا الريش يف  واالزرق واالخرض وأحيانا قدم الذهب يف الداخل
 .مبنى وقبة الصخرة كان مشاهبا للريش القام يف الصحن ويف 

البواعث الفنية واعني تلك التي يف الصحن ظهـرت فقـط بـاللون الزهـري 
وهذا اللون مل يظهر يف رسومات احلضارات االخرى لكن بالنسبة لقطف الثمر 
الذي ظهر عىل النخل كان له لون ذهبي ايضا استخدم هذا اللون بتلك اخلواتم 
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ا باللون الزهري وهذا يظهر بالرسـمة التي زخرفها باجلوهر ولكن دائرهتا قدمه
والسؤال الذي يطرح نفسه  . هنا يظهر هبذه اللوحة التاج مصحوبا باهلالل٢رقم 
 صفة وهـي لقد نسب الفنان التاج اىل .ملاذا تم تقديم التاج بجانب اهلالل؟، هنا

ليست شعارا الحد احلكام او شعار لالمـة الن التـاج الـساساين قـدم كـشعار 
ن التاج عىل فسيفساء قبة الصخرة والذي هو مصحوب باهلالل فان لك ،للدولة

التاج منسوب اىل اجلاللة وان اجلاللة هللا وحده وليست شعارا ولكن اهلالل هو 
 اهلـالل وشعار االمة االسالمية وهلذا قدم لنا الفنان املسلم التاج وكانه الـصفة 

نسان وهي اللوحة التي هو جزء من الطبيعة التي يتعامل معها االوكشعار لالمة 
 ان الفعاليـة الروحيـة يف االنـسان هـي ارقـى فعاليـة .درسها فنان قبة الصخرة

اذا بلغت غاية نموها واكتامهلا وان ما وراء املـادة  ،واعالها واقوها اثرا يف احلياة
والعلم املحسوس من قدرة اهللا املطلقة ومن بثق عنها من عوامل هي اوسع نطاقا 

 . الوجود والبقاء يف هذا العامل املحسوسواعىل مرتبة يف
ان عباقرة الفكر والعلم والفن والسياسة واالقتصاد يعاجلون من االنسان من 
نواحي مادي أي حمددة او صفات جزئية متبدلة بالنسبة اىل صفته االصلية الثابتة 
ا السامية التي هي انسانية وروحية ووعية ملكانته من الوجود وهذا ما طرحه علين

 .فنان قبة الصخرة واملسجد االقىص من خالل لوحاته املعربه املثرية واهلادفة
يف حياة البرش وتاريخ احلضارة ومذاهب الفلسفة الكثري من القصص يوجد 
 عاجلت النواحي االجتامعية وقدمت طروحات ابداعيـة ومـن  التيواالساطري

ارف وانـامط هذه القصص قدم فنانو احلضارة العديد مـن الرسـومات والزخـ
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الزينة لكن كلها كانت تعالج موضوع املعرفة املحدودة أي ما يتعلق بالقصة التي 
 .اصال تعاملت الزخرفة والرسمة معها

فنان قبة الصخرة فتح للعقل افاق وفسح جمال التفكري يف كون وقدم االلتزام 
لتزامـه باالخالق عىل اساس الشعور العميق باملسؤولية امام اهللا وهو هبذا كرر ا

 .بالعقيدة االسالمية التي هي مقبولة عقليا وال تنايف العقل
العقيدة االسالمية ذات افق واسع بعكس العقائد االخرى املحـددة ضـمن 

 نطاق املادة او ضمن نطاق الروح؟
 .الن هذه العقيدة شملت املادة والروح واقرت بوجودمها

 ، االنسان عىل نفـسه تتحدث عن طغيانلوحاتاليونان من خالل مفاهيم قدم 
ابرزت لنا كيف كبت االنسان طاقة واخفى غريها فمـثال كـان خيفـي طاقـة حيث 

الروح التي حتدثنا عنها باحللقة السابقة وقدم لنـا طاقـة اجلـسم وطاقـة العقـل امـا 
الرومان فقد قدموا لنا طغيـان االنـسان عـىل نفـسه مـن خـالل املعنويـات كانـت 

يريدوهنا جليشهم الذي هو جيش االقاليم لكن ابراز رضورية للرومان الهنم كانوا 
اجلوانب املادية حقق هلم االنتاج املادي وهذا ما نلمـسه يف تلـك االنـامط املعامريـة 

 .واالبنية التي اقاموها يف مدهنم االقليمية والتي منحوها اسم مستعمرة رومانية
تخلص ان ومن واقع ما قدمنا عن كل من الرومان واليونـان يمكننـا ان نـس

االنسان من خالل تلك احلضارة كان سـلبيا مـع نفـسه النـه اطلـق هلـا عنـان 
الشهوات وقدم لنا من خالل لوحاته انه يملك القوة الضابطة التي كان يـضبط 
هبا نوازع الشهوة لكن هل كان الفنان اليوناين والروماين سلبيا يف تعرفـة عـرف 

 .العادات والتقاليد
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امط الفنية يف كال احلـضارتني كانـت سـلبية ازاء سـطوة االن ،يمكنني القول نعم
املجتمع حيث قدمت لنا لوحات تعرب عن مجود هذا املجتمـع ايـضا كـان هنـاك يف 

 .اللوحات بروز اىل قوى مسيطرة عليه وهلذا برز يف انامطهم الفنية الكيان الفردي
اما البيزنطيون فقد قدموا لنـا خـصائص منهجيـة يف فمـنهم متثلـت سـامت 
االنسان الصالح يف ذات الوقت الواقعية املالية او املثالية الواقعية لكنهم اغفلـوا 
الرتابط بني الواقعية واملثالية وهذا ما ملسناه يف كثري من اللوحات التي زخرفـت 

 .بالفسيفساء او بالرسم او بالنحت فجميعها هلا معنى يعرب عن املثالية
لذي هو عليه واعني انه عرفنا حلدود االسالم ياخذ الكائن البرشي وواقعه ا

طاقات االنسان وعرفنا بمطالبه ورضوراته حيث اهنا مجيعها تـساير الفطـرة يف 
واقعها ومل يفرض عليها تكاليف ما ينوء به كاهل هذا الكائن البـرشي حتـى ال 
يعجز عن ادائه وهلذا قدم الفنان االموي لوحاتـه بعيـدة عـن الكـائن البـرشي 

ا الطبيعة التي هي املصدر الذي يتعامل معه االنسان وتعاملـت ومهومه وقدم لن
  .معها احلضارة السابقة

الفنان االموي مل يتعامل مع الكائن احلي الن هذا الكائن ال يتوقف استمراره 
عىل استمرار املؤثر وهلذا قدم لنا النبات والطبيعة النه كان يريد ان يقـدم لوحـة 

دية الرصفة والنظرة غـري املاديـة وهـذا مـا اكـسبه متجانسة تفرق بني النظرة املا
حيـنام اكتـب هـذا . اخلربة التي كانت تؤدي وادت اىل زيـادة كـسب يف اخلـربة

 وهـذا االمـر اعتربتـه تـدعيام ملبـدأ مهـامالبحث كان امامي مشكلة تتناول امرا 
 .حتدثت عن املصادر بطريقة غري الواقع الذي كان قائام
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ن خالل هذا البحث اىل رؤيا متواضعة اطمـح ومن هنا بحثت حتى اصل م
من خالهلا ان اويف بامانة البحث وصدق النية، اصل هبا اىل جواب كاف حول ما 

 .قدمته املراجع عن هذه الفسيفساء وانامطها
الفنان من خالل لوحاته بنى قاعدة االيامن عىل التفكـري والنظـر يف الكـون، 

عـن التفكـري احلـضاري وحـاول نـزع واحرتام العقل والرفع من شأنه وابتعد 
اخلرافات واالوهام من العقول وقـال لنـا مـن خـالل اللوحـة االنـسان لـيس 
مسؤوال اال عن عمله وهلذا كانت املوضوعية يف اعامل الفنان هي العقيدة التـي 
قدمها وكأهنا زيادة يف الطامنينة وهي املؤثر يف النفس الن قوام هذه العقيدة الفكر 

ذا كانت غذاءه ففيها قدم لنا التأمل وقدم لنا القرب والرجي وهذه والعاطفة وهل
هي اصالة الطبيعة اللوحات التي هي قائمـة عـىل االقـواس العليـا قـدمت لنـا 
مدلول النظام يف الكون وهي وضحت ان الكون غاية وهلذا فنحن نسميها دليل 

هذا الفنـان احلكمة ايضا هي دليل العلم الذي يتصل بالقدرة واحلكمة وقاعدة 
 .تقول ان اهللا جل شأنه قد احاط بكل يشء علام

وهلذا اعتمد هؤالء املصممون عىل جتربة علمية مفادها االجزاء تفنـى وكـل 
هل قدم لنـا الفنـان نظريـة لكن .صغرية وكبرية اتى هبا االنسان ال تضيع سدى

رض وهذا علمية من خالل زخرفته فاين اقول نعم قدم اهلالل والنجوم واملياه واال
له مدلول واملدلول هنا يعني التعبري الذي ظهر وكأنه جيسم حركة االرض ايضا 
.. رد عىل الذين اهتموه بالنقل بمدلول اخر الذي هو الفرق بني من نظر ومن رأى

اما النظر فقدمه من خالل االمعان اما من رأى فقصد هبا امعان يف وجه احلقيقة 
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العاطفة الدينية وهلذا قالوا ان العقل ال يصل اىل الن العقل عند املسلمني حيلق يف 
 .ادراك ارسار اخلليفة والكون اال من خالل حتليق العقل يف العاطفة الدينية

الذين قرأوا لوحات فسيفساء الصخرة قرأوها كام قلنا قراءة املقارنة ال قراءة 
لرمـوز اىل النمط وهلذا اقدم قراءة النمط من خالل حتليل هذه العنارص الفنية وا

 .مضامني فكرية عقلية علمية
وهلذا فاين اقـول ان العقـل . التي كام قلت مجيعها مرتبطة بالعقيدة االسالمية

 البرشي ما زال يتطوح يف اودية البحث وما زال هييم يف مهامـه التـي مـا زالـت
 لكن العقل يف نظر .ًتسجل عجزا عنده ومتثل هذا باملشاكل التي عجز عن حلها

النه رفع من شأنه اىل درجة محلت املجتهدين عىل اعتبار املـصلحة . رتمالدين حم
عن املصلحة هلذا مل يبحـث فنـان  اساسا للترشيع والعقل هو املحكم يف البحث

 ملاذا الهنا يف مفهومه غري متناقطة للدنيا وال هـي متنـافره .ةقبة الصخرة باالخر
  .معها بل هي متصلة هبا ومنسجمة معها

نقـول ان . الزخارف التي خصت كل من الـصحن والقبـة دا عىلنقول اعتام
احلضارة قدمت لنـا انامطـا للوحـات فنيـة عـرب مـن خالهلـا مـصمموها عـىل 
الشعارات والرموز اىل كيانات اهتمت هبا تلك احلضارات لكن من مدلول تلك 
الزخارف والرسومات نستطيع ان نميز ان هلا مدلول واقعيا غري حمسوس بل اهنا 

ت نمطا يدل عىل التعايل واالنفرادية االسطورية هلذا اراد الفنان املـسلم ان عاجل
يقدم اللوحة باسلوب عقائدي حيث نجده يقدم شعار االمة مـن خـالل احـد 

 .الظواهر الطبيعية وهو اهلالل
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الـسجل األول  .سـجالنيمكن ان نرمز اىل الصحن الذي حيمل القبة بانـه 
 وهذا املخطوط هو كتابة اموية ،الفسيفساء عىليمثل تلك املخطوطات املكتوبة 

اما السجل الثاين فهو تلك االجنحة التي ايضا نؤرخها امويا الهنا تالزم الكتابة 
التي قدمناها باحللقات السابقة ايضا هي تظهر باجلهة العليـا مـن االروقـة اول 

ة امـا االخـرى فهـي تظهـر يف الزاويـنامذج تم رشحهـا يف البـاب األول هذه ال
 عىل هذه الزاوية يظهـر امامنـا "١"اخلارجية من واجهة الرواق نرمز اليها برقم 

نمطا اىل خاتم حيتوي عىل فصوص من اجلوهر وهو ايضا يظهـر يف اعـىل نقطـة 
 وهـذا لـهولكن ما جعله مرتفعا ذلك الريش املفـرود عـىل االجنحـة الـت حتم

ل الزخرفـة التـي  يمكننا من خـاليف الصحنالجنحة التي ل  مطابقوهوالريش 
 ذلك البناء وذاك الرتكيب الذي تم عىل الـصحن تأريخوجدت يف الصحن من 

ومنقطته التي تعرضـت اىل عـدة تغـريات يف عـصور خمتلفـة امههـا يف العـرص 
الصليبي حيث ادخلوا اليه كورنيشات حجرة ثم ما ادخله صالح الدين عىل هذا 

ي عاجلنا بحثهـا عنـدما قرأنـا الكورنيشات والكتابات الت الصحن بعد ان الغى
الصخرة كنمط هنديس معامري اما بخـصوص االجنحـة ونمطهـا فقـد كانـت 
منترشة يف سوريا بشكل واسع وهذا ما نجده يف تلك االجنحـة الزوجيـة التـي 

 حيث ظهـرت تلـك االجنحـة وكانـه خـارصة ذات "الطوبة"ظهرت يف قرص 
شكل املخروطي الـذي جانب اىل شجرة الصنوبر وهذه االجنحة غطت ذلك ال

 يف منتصف القرن بناؤه هذا القرص تم .قدمه الفنان لكي يزخرفه بتلك االجنحة
الثامن ميالدي نمط اخر من هذه االجنحة ظهر يف مرص ايضا يمكن تأرخيـه اىل 
العرص االموي وكام اجرينا باحللقة السابقة مقارنة بني نمط قبة الصخرة وتلـك 

 وهذه الرزخرفة هي "بريجحان"وجدت يف  دناهاالزخارف الرومانية والتي حد
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لكن هذه الزخارف ال ، بيزنطية ولكنها كانت نمطا فخاريا وما وجد منه اجزاء
تتالقى مع تلك الساسانية التي حتدثوا عنهـا وال حتـى تتالقـى مـع الزخـارف 

 .االسالمية التي ختص كل من الصحن واالروقة
رصاحة وبعد ان توسـعت يف دراسـة مع العودة اىل الزخرفة باجلوهر نقوله ب

انامط عده فاين اقول ان االنامط التي زخرفهـا اليونـان والرومـان والبيزنطيـون 
اجلوهر مل تقدم لنا نمطا فاخرا هبيا او ثمينا كتلك التي ظهرت يف االقواس العليا 

خاصـة االنـامط التـي زخرفـت وزينـت بنمـط و يف قبة الـصخرة حتـى نـثمن
نه بسيطة بني ما يف قبة الصخرة او تلك جلواهر التي عرفوها  نقدم مقار.باجلواهر

 حيث هي الوحيدة التي اعتمدت عىل الزخرفة باجلوهر كاسلوب "جلك"باسم 
 هي التي قدمت اجلوهر من خالل ربطـات او "جلك "وان الساسانية التي هي 

 .عصبات او اجلوهر بارز عىل تاج امللك الذي كان الشعار لالمة
االطواق   يف ذلكظهر  والرومان قدموا زخارف الزينة وبالذهبلكن اليونان

االنـامط الذهبيـة مل  نستطيع ان نقـول ان. الذهبية التي اهتم هبا اليونان الرومان
تكن عىل أي مستوى اذا قورنت بتلك التي ظهـرت وهـي تلمـع وتـتألأل عـىل 

 فـرز عملت عىل.  من خالل دراسة عميقة وطويلة.جدران قبة الصخرة املرشفة
كل هذا تـم . ما يف قبة الصخرة من انامط ان كانت معامرية او بنائية، او زخارف

 املداخلة مع ما قدمه اولج جاربر، جاربر وكل الذين ايدوه يتسنى لنامن اجل ان 
من املؤرخني العرب والكتاب الذين مل يقدموا دراساهتم عن ما قدمه جاربر من 

 .هذه االنامط اىل احلضارات االخرىقراءة اىل انامط الصخرة وكيف نسب 
وخاصـة تلـك التـي  ،عن كل من داخل الـصخرة مـن انـامط حتدث جاربر

فقد قال جـاربر ان . زخرفت باجلوهر مثل التيجان، العقود، الدروع واالساور



 

 ٣٨٨  الباب السابع–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

تلك الزخارف باهنا صفة نسبت اىل املسلمني الذين استعاروا من العامل املتـدين 
 . البيزنطيون والفرسالذين صدر هذه االنامط هم

قارن بني نمط ونمـط وقـد  ألنه .كان بريشم اكثر دقة واكثر بحثا من جاربر
حاول ان يتحدث عن املسلمني باهنم ملقوا هذه االنامط عن احلضارات االخرى 
واهنم قد ادخلوا عىل هذه االنامط بعد التعديالت لكـن جـاربر قـال مـا قدمـه 

بس السيد املسيح وقرص تلك الزينـة التـي املسلمون باجلوهر هو منقول عن مال
البسها الرسام اىل السيد املسيح من خالل رسم صورا له ايضا عن صور الـسدة 

هذه الزخارف كانـت مـن أن واضاف جاربر . العذراء والقديسني والقديسات
 .التخصص الديني الذي قدمه الفن البيزنطي كنمط قديس

امط التي قدم هبا السيد املسيح وبعد دراسة مستفيضة مع املوديالت واالن
 أجـدمل . ومجيع ما خيص الفن الديني البيزنطي. والسيدة العذراء والقديسني

أي زخرفة هبذا اللمعان والذي هو حقيقي وذلك الفن يف املادة التي تظهر يف 
 .الصخرةقبة 

 يربز وجهة نظـره حـول تلـك أن باحث أووكام قلنا فانه من حق أي كاتب 
اصة نحن نتعامل مع حرية التعبـري عـام قيـل وسـيقال عـن هـذه خبو. األنامط

يعتمد عىل ما طرحه الباحث حول النمط فان ، آخرولكن يبقى رأي . الزخارف
 أن اعتمد اخلطـأ فمـن الواجـب أو فسوف نحرتم قول ورأيه وان اخطأ أصاب

 . األنامطنتداخل معه حول بحثه وتفسري لتلك 

����  
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 هي رمز وكنية وهي القـوة الدينيـة التـي قـدمها األنامط هذه أن : جاربرقال

 .البيزنطيون وهي القداسة بذاهتا
 بوجودهـا يف هـذا وأضـاف . قبـة الـصخرةوكل هذه املقومات موجودة يف

 واعني هذه الصخرة املقدسة التي قدسها .املوقع نكون قد حققنا عرص القداسة
 ومن كثرة ما حتـدث بـه جـاربر . ينفذ الرؤيا بابنه اسحقأن أراد عندما إبراهيم

 . اعتمد عىل الكثري من اخليـالألنه متابعته أووجدت انه من الصعوبة مقاطعته 
 أناربر جلـ  ولكننا نقـول.ممنهج علمي بأسلوب يف الصخرة األنامطيقرأ وانه مل 

 األرض هـذه إىل الـصفة والنـسب أعـاد يف حينـه هـو الـذي اإلسـالمانتصار 
 .اإليامن املتمثلون يفو

 جـزء أو يف بقعـة معينـة األنامط حلل وضع هذه ألنه ،جاربر الصخرةقصد 
 هي مواجهة للصخرة واعني  زخارف اجلوهرإنمعني والقصد من هذا التحليل 

 عليها البناء هلذا نقول انه يوجد باجلوهر مماثلة لتلك التي أقيمالصخرة ذاهتا التي 
 التي تطل عىل اجلهـة اخللفيـة األروقة وهذا برز يف هذه .هي بمواجهة الصخرة

 األول لنيخرفة التي قدمها املسلمون معنى فان هلا مدلوللز  كانإذاللصخرة هلذا 
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 املدلول الثاين فكان كي متنع انعكاس ظـل أماأهنا خارطة حتدد مواقع قدمت وك
الـشكل الـدائري والـذي   التي تنترش حول الصخرة بواسـطةاألروقةعىل هذه 
 األعامل ومع هذا يبقى للزمن دوره خيلد فيها الرتاث ويصنف األروقة قدمه لنا

ت العهـد ومل التي قدمتها احلضارة وسمت يف املحبة وتعاملت مع احلـق وصـان
 والوطن جزء من العقيـدة واليـت منهـا األرض وقالت لنا األجناستفرق بني 

 التي هي جزء من عقيدتنا الثابتـة حـول .وعليها نقيم الرصح ونؤدي الفرائض
 .القدس وللقدس يبقى طريق نرسمه كام رسمته حضارتنا وتراثنا

حتـى ، حب اهللاب ينعم فانه . وجو القرآناإلسالم يف جو اإلنسانحينام عاش 
 .وهو خيافه وخيشاه

 عجيبة من عجائب العقيدة ومن خالل ظل العقيـدة إهناوكام قال عبد امللك 
 منهجيـة األمـر الـذي شـكل،  اهللا بحـب دافـق وشـوق دائـمإىليتطلع القلب 

 هذا االلتزام ال يمثـل عمـال إن . لوحاتهيفالذي قال لنا ، مزخرف قبة الصخرة
 هو مـزيج مـن إنام شعورا واحدا وال ملسه واحدة، واحد، وال كلمة واحدة وال

 . واملشاعر واللمساتاألعامل
 يف صفحة الكون .كانت هذه اللوحات متثل واقعا وهو احلياة الدائمة مع اهللا

 مل تكن قاعدهتا املناجـاة اإلسالميةفان الزخرفة أسلفنا  لكن كام .وباطن النفس
خصائص العبادة ولكن مصمم هـذه واعني مناجاة اخلالق الن املناجاة هي من 
 ويف - واألرضيف السموات  .. اهللاإىلالزخارف قدمها من قاعدة التطلع الدائم 

 هلـذا كـان حـسه مـرتبط بقـدرة اخلـالق .الظاهر والباطن يف املعلوم واملجهول
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 وكأهنا القدرة التي يبحـث بأسلوبالكونية وقدرته الطبيعية والتي قدمها فناننا 
 .إليها البرشية حتى نلجأ وأ اإلنسانعنها 

 يقـف عنـد أال ويريـد لـه . و عمقهـاليتها يأخذ احلياة بكل شموأن اهللا أراد
 . الكونأعامق إىل الظواهر املحسوسة بل ينفذ

 النمط واللوحة والزخرفة من خالل رؤيا احلقيقـة األوائلوهلذا قدم هؤالء 
 األعـامل نـوازي أن لكن ال نقـدر، كانوا يؤمنـون بـان اهللا يـرىألهنمالكاملة، 

 هبذه احلالة نلغـي االلتـزام العقائـدي ألننا، األنامطاحلضارية من خالل مقارنة 
 مداخلـة مـع أقـدم أينومـع ، للفنان املسلم ونقارنه بالفنان اليوناين والرومـاين

 األنـامط بـل مقارنـة . املقارنـة احلـضاريةأسـلوب أقدم أنني إالهؤالء الفنانني 
 .اعدة الفنية القبواسطةوحتليلها 
 . ماديةأمور من باإلنسان الفنية من خالل ما حييط أنامطهالفنان اليوناين قدم 

 الذي ، املجتمع البرشيفهو اآلخر األسلوب أما الطبيعة، األسلوبوسمى هذا 
 وهلـذا ، العالقات التي يعاين منها املجتمع بني طبقاتهعن طريققدمه للحضارة 

 وكأهنا تقف بالعقل األسطورة اعتمدت عىل تقديم لتيا .قدموا لنا العقيدة الومهية
 ال يمكـن لذلك .األساطري تفسري هلذه قبول كل إىلعن احلركة ومن ثم تدعوه 

 . الفنية والزخرفة املعربة عن الواقعاألسطورةقبول قاعدة املقارنة بني نمط 
 أن ممكـن اإلنـسان إن قاعـدة تقـول إىل ت املدرسة الرومانية، فقد توصلأما

يكيف شخصيته كام يكيف الفخاري قطعة من الطني وهذا ما ظهر يف الزخارف 
  أيـضا صـورتو،  مهنتـهاعـتامدا عـىلوالرسومات التي قدمت شخصية الفرد 
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املشاكل التي يعاجلها يف حياته اليومية، وهلذا كانت الفلسفة الرومانية تعتمد عىل 
  التـي يتقبـل هبـا الفرد بـشكل كامـل ومنـسجم مـع املتطلبـاتإمكاناتتنمية 

 هذه املدرسة بفكر مل وأسهمت أيضاالتهذيب بالقول ومن ثم التهذيب بالعمل 
هذا ما ،  حضارة سابقة وهو الزجر بالتعريض قبل الزجر بالترصيحة به أيهمتس

نقرأه من خالل النصوص العديدة والكثرية هلذه احلضارة والتي كـشفنا الكثـري 
 هذه النظريات ال يمكـن قبـول املقارنـة بـني عنها يف بالدنا ومدننا، ومن خالل

 .نمط كهذا وبني ما قدمه فنان قبة الصخرة
ــى  ــام ارتق ــسانكل ــهدازدا يف ســلم احلــضارة اإلن ــت فراع ــالقوانني . وق  ف

 تعمـل يف الوقـت العمـل، أوقات تعمل عىل ختفيض إذواالخرتاعات احلديثة، 
يونان والرومـان هـذه  الفراغ وهلذا فقد درس كل من الأوقاتنفسه عىل زيادة 

 الن كل من اليونان والرومان إليها نصل نحن أن وعملوا بعكسها قبل .القاعدة
 .احلضارةاعتمدوا عىل الفرد يف نرش 

 جديدا وهو استنباط اللغة املكتوبـة أسلوبالكن املدرسة البيزنطية قدمت لنا 
لالهـوت مـدارس ا فظهر نتيجة ذلك لتكون الرتاث الثقايف والديني، وإيداعها

 يتقـدم اإلنسان أننجد ،  حاولنا مناقشة الزخرفة الفنية هلذه احلضاراتإذالكن 
ويعرف ، يف طريق احلضارة اذ نلمس انه يعزز ثقافته ومن ثم يبسط املواد الثقافية

 كـل هـذا .إلرادتـه اإلنـسان هـذا أخضعهاجمتمعه بالنواميس الطبيعية وكيف 
 .لحضارات الثالث والتي حتدثنا عنها الفنية لاألعاملعرفناه من خالل تلك 

 بام خيص جمـال الكـون األمر هي معاجلة اإلسالميةلكن الزخرفة يف املدرسة 
أنـه ك، الفنان املـسلم قدمـه واإلسالمية من العقيدة أصيل جزء ألهنا .والطبيعة
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، اإلدراكسعة تصل العمق، ا وأفقجزء مقصود كام حيدث يف القدس من رحابة 
 من هذا املنطلق التقى الفن بالعقيدة واملتعة احلسية . باهللاإلحساسا الغاية هي إىل

 إزالةالفنان قد عمل عىل  من خالل لوحات قبة الصخرةجدنا  و.باملتعة الروحية
بفرديـة   احلـواجزمتثلـت هـذه وإزالتهـا احلواجز التي مل يستطع فنان احلـضارة

 الفنان قـد وسـع أن اللوحة وازدواجيتها يف احلضارة لكن يف قبة الصخرة نجد
 إىل كان يؤمن القاعدة التي مـن ثامرهـا وصـل ألنهافقه حيث اتصل باهللا خالقه 

 .األحياءحب احلياة يف مجيع 

 أوومن واقع النمط واحلس الفنـي وموضـوعية اللوحـة مل نجـد أي تقليـد 
 .الصخرة يف زخارف قبة أخرى مواضيع إىلاستنباط 

 حتدثوا يف مؤلفاهتم عن تـاريخ املبـاين قد  العلامءمن القدماء أن من هنا نقول
 وفنانيها وصناعها ووصفوها وصفا أصحاهبا أسامء وذكروا واإلسالميةالعربية 
 .واجلاملية الفنية واملعامرية أمهيتها تارخييا لكنهم مل يتحدثوا عن أو أدبيا

 . الـذي اعتـربوه فقـط نـوع مـن اهلندسـةاإلسالميلفن ل لذا فان دراساتنا
 قـائام عـىل مهـارة فكريـة أثـرا انه يمثل تؤكدلك الذي يف الصخرة، خاصة ذبو

وعقلية فن يبحث عن طرق تبعث عىل احللم وتغذيه، وهذا احللم يعترب الطينـة 
 نوع من الفرار الـذي إىل يسعى أنحلم و ىالروحية العاملية، الن هذا الفنان متن

 . العامل املادي وعامل اجلسدأشكاليبعده عن 
ضمونه كان قابال للتطوير، هلذا اسـتنتج الفنـان املـسلم بعـض لكن الفن بم

 قدم ملحة هندسية ضـمنية عـىل األسلوب التأليف يف الفن اهلنديس هذا أساليب
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 أناملزدوج والذي يمكن  يف تلك الزخارف ذات التأثري مستوى رفيع املهارة ومتثل
وينقطع سياق ة،  الرموز الفنية القائمة يف فسيفساء قبة الصخرإحدى ألنهنعرفه 

 لالنـسياق الدقيقـةويتوقف بحذق بالغ عن بعد، يشكل التتمـة  األسلوبهذا 
 قد عرف يف زخارفه كيف سيستفيد من اإلسالمي الفن إن أيضا املتقطع، ألزخريف

 التي كانـت أوهذا التأثري املزدوج وهذا ما نجده يف زخارف اخلشب والفاطمية 
 عـن العلـم نموذجيـا الزخـارف تعبـريا  هذه وقد عربت.قائمة يف قبة الصخرة

 مع اخلطوط املستقيمة واملتموجة منها علم اخلط، احتاد اخلطوط املنحنية الدقيق،
 . مثل مثلثات ونجوم. هندسية بسيطة متداخلةأشكاالذات الزوايا التي تصور 

 احلـضارية وبـني األنـامط الذين قدموا املقارنات بني أولئكولكن كان عىل 
 األساسـية معاجلـة املوازنـة بـني مـصادر الفـن ومقوماتـه الميةاإلسـالزخرفة 

 يف ذاته اإلنسان بشخصه ال بعصبه، وقيمة اإلنسان القائلة األفكارمعتمدين عىل 
وليست يف بيئته، ويقاس الفنـان بعملـه وفنـه ال بعلمـه ومدرسـته، وكـام قـال 

 فنـان قبـة  وفرة اجلوهر وملعانه يف ذلك القسم املظلم الـذي زخرفـهإنالطواف 
بـرز مـن خـالل تـوفري  الصخرة ومنحه فسيفساء من اللمعـان كـان لـه معنـى

 قاعـدة وهـي تقـديم منـاور ا الزخرفة باجلوهر واللؤلؤ كان هلأن، أي اإلضاءة
بمثابـة  نمط العامرة وهذا ما نعتربه عن طريق الزخرفة وليس عن طريقمضيئة 
 لكـن هـذا . تـاريخ الفـنيف مثل هذا  عرفناأو شاهدنا أن ومل يسبق مهمحدث 

 .اإلضـاءةنه نوع من العوز لتلك أ كوأظهروهاحلدث مر وكأنه نمط غري مدرك 
 سؤال ن هبا صانع الفسيفساء كانت بمثابة اجابه عاهتم هذه العناية التي غري أن
 إن الـصخرة، هلذا اجلـزء املظلـم مـن اإلضاءة استحق االعتبار حول تلك مهم
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 كـل مـن اجلـوهر واللؤلـؤ كانـا .القبةذا اجلزء من ملعان اللؤلؤ كان رضوريا هل
، الـصخرة مـن املنطقـةالسطح املفتوح الذي يريده املعامري ليقدم الضوء هلـذه 

لكن استخدام اللؤلؤ ،  تلك والتي هي من اجلوهرالصخرة يف السطحية األنامط
 ونمـط حـضارة منقوال عن أي أسلوبا نعتربه أن مميز وبصري ال يمكن بأسلوب

 أثمـن كانت مـن الزخرفة هذه إنوكام قلنا ) جاربر ( الزخرفة هلذه أرادام  كآخر
 . يف العاملالنفيسة اجلواهر أنواع وأغنى

 مـا أن احلقيقـة يف احلـضارة، أنامط أي نمط من أوومل تظهر يف أي لوحه 
قدمه جاربر وبريشم حول بعض الزخارف ال يستحق االعتبار وهذه تعزيـه 

 :للقواعد االتيه
 عىل زخرفة هذا البناء بالفسيفساء ارتقت أرشفت التي السلطة أوره االدا

 ولـذا اسـتحقت هـذه الزخرفـة أنامط يف كل من واإلبداع اختيار اجلامل إىل
 .االداره االعتبار

 املـاهر الفنـان هذا العمل هو الذي قدم لنـا أراد من أن األخرى القاعدة
 .وأنامطه وإبداعاتهوحاته واملزخرف املنجز الذي تفوق عىل نفسه من خالل ل

 أهنـا صنفت يمكن القـول أو وصفت إن التي الفنية الناحيةلكن ليس فقط 
 التي احتضنت األلواح وتركيبها من خالل تلك اللوحة تأليف هناك ألقمه،

 من قام بعملية البناء وما إىل اإلبداعالفسيفساء هي من الروائع ويشمل هذا 
 مـن قمة أعىل اخلطاطني الذين كتبوا عىل ولئكأ إىل أيضايتعلق بعملية البناء 

 . واالروقهاألقواسهذه 
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 من األجزاء فمثال بعض ،من خالل النمط الذي حيتاجه املوقع  الروائعتظهر
 أو هذا الظل إلجياد أسلوبا الفنان قدم لنا أن لذا نجد ، ظلإىلاملبنى كانت حتتاج 

 أيـضا به االناره أسلوباقدم لنا  الفنان أن اناره وكام رشحنا فنجد إىلجزء حيتاج 
 مـن املهـامت األلـوان حيث توحيد األلوان، يف الوحدة الصخرةمن روائع قبة 

 وكأهنا والتي ظهرت األلوان،  هلذا الفنان حيث قدم لنا التجانس وتناسقالكبرية
 الذي رافق كل عمـل مـن اإلتقان صفة اللوحةعىل  التوازن قد اصبغ ومتوازنة
 .ةالصخر قبة أعامل

 يف البواعـث والزخرفـةومثاال لذلك ما قدمه الفنان من اسـتخدام التـزيني 
 .بالذهب األنامط من خالل زخرفة وتزيني النمطية،
 والدليل الذي قدمه جاربر من خالل املوضـوع الـذي طرحـه وهـذا احلجة

 إال  ومل يكنالعلمية املواضيع أطول كان من بأنهاملوضوع والذي وصفه العلامء 
 .الصخرة قبة أنامط يف موجودة أوتطراديه بوقائع غري قائمه مادة اس

 إىل الن كل باحث حيتـاج إثبات أو إقناع جاربر أي ه طرحيف الذينحن مل نجد 
 الـذي األسـلوب فمـثال ، يـوازنأو يقارن أن والوصل بني ما حياول الصلةتقديم 

 أهنـانيه قيـل  ديألبسة فني وهو ما استهدف تزيني أسلوب كأنهطرحه وقدمه جاربر 
 إبـداعها كـان املـسيحية األنـامط إن ونحن نقول الصخرةاستخدمت بزخارف قبة 

 وهـي ليـست يف قبـة جديـدة أنـامط هنا أقدم وأنا .بعيدا عن تلك التي يف الصخرة
  منهـااملـسيحية األنامط يف رأيناه ما املقارنة، موضوع للقارئحتى نوفر   بلالصخرة
 اإلنـسانيظهر بام يلبسه   هذاآخر، أي نمط ديني أو  التي علق هبا الصليبالسلسلة
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 ذلك الذي ظهر يف صورة هؤالء القديـسني وغـريهم وقـد اسـتخدمت أوالعادي 
 ذاهتا التـي عاجلـت هـذا اللوحة بام حتدده ايظهر هذ و ، كنيهأو شعارات أوكرموز 
نحـه  واالجالبيزنطيـة ألفخـاره أو رشحناه يف نمط تاج ساسانيا األمر الذيالنمط 

 . ورسوماهتااحلضارة التي ظهرت يف األنامطوالكثري الكثري من هذه 
 مل تكـن أهنـا  ما طرحه جاربر حول نمط التيجانأن حللنامن واقع ما نقول 
 الفنية أنامطه يستخدمه يف أو وان الفنان املسلم مل يقدم التاج الصخرة يف موجودة

 التـي األنـامط هـذه إن املسلمة وال رمز لالمه هوال كنيالن التاج مل يكن شعارا 
 اإلسـالمي والقناديل معروفـه بـالنمط ، هي قناديلفإنام تاجات أهناقالوا عنها 

 وهلـذا احلـضارية أنامطـه يف اإلنسانوزخرفت لتعبري عن واقع تراثي يستخدمه 
 . القليلإال ما بقي منها ألنه لتلك الرسومات والزخارف املراجعةنعيد 

 إىل بتحليل هذا بعد مراجعه قمت وأنا ،ات االصليهالرسوم  نعتمد هناونحن
هذا املسجد الكثري والعديد يف دمشق حيث يظهر يف  األموي يف املسجد الزخرفة

تي يف قبة لل  ومشاهبةمطابقة بالفسيفساء والتي هي واملزخرفةمن هذه الفوانيس 
 و  ظهرت بذات احلجمأيضا األلوان وجدناها قد زينت بنفس أننا حتى الصخرة

 أن حاولنا وإذا الصخرة وقبة األمويهي تظهر باملواقع العليا يف كل من املسجد 
 التـي درسـناها الطبيعية األنامطلك ت إىل فباالضافه األنامطنقدم املزيد من هذه 

 ال اموضـوعيته ذاهتا من خـالل اللوحة منها واعتمدنا عىل قراءة الكثريوفرسنا 
 الـشبه يف أو األخـرى احلـضارة النمط مـع  ظهورأو اللفظية املقارنةمن خالل 

 أنـامط يف التحليل هلذا نقول انـه يوجـد القارئالنمط ذاته كان يعتمد عىل قدرة 
ومن هذا ،  قل اآلخريننتقرأ مستكون بمثابة لوحات جديديه مل  أخرىطبيعيه 
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 وتركيبهـا تأليفهـا قورن إذا وبديعة معقده ولكنها مجيله أنامط أهنا، املنطلق أقول
 والتـي األنامط قراءة هلذه سأقدم لذا فاين الصخرة يف قبة موجودة أخرى بأنامط

 أن الصرب والعطاء حتى متكنت من تفسريها وحتليلها ويمكـن إىلاحتاجت فيها 
 . حرفياإليها نرمز أقسام ثالثة إىلنقسمها 

 .املبنى الثامين جوانب الدعامت التي تتوسط ذلك -أ
 . من املبنى الثامينالداخليةة  التي تشكل اجلهاألقواس -ب
 مـن املبنـى الـثامين ونعنـي تلـك اخلارجيـة التي تشكل اجلهة األقواس -ج

 . ال املبنىاحلجرية بالصخرة العليا والتي هي حتيط األقواس
 واعني تلك .وفصلنا ورشحنا رأينا عن التي خمتلفة رؤيا ونظره األنامطذه هل

 مـن مـضمون الـشكل أهناحليل ملست  العليا لكن بالتاألقواسالتي ظهرت يف 
 باللون الزهري ولكنها كـام أرضية تظهر عىل أهنامشاهبة لتلك التي حتدثنا عنها 

 .احوهلقلت متثل الطبيعه وسوف نحاول قراءهتا وتقديم املعلومات 

  الصخرةفسيفساء قبة 

خمتلفني يف الطـول بـاختالف ، األرضالليل والنهار متعاقبني متكورين عىل 
 لنا الـنمط عـىل ارض األمويون من هذا املنطلق قدم املكان،ل واختالف الفصو

 والقدس متحف الدنيا ومن يملك متحف الدنيا يستطيع ، فلسطنيألهناالقدس 
 . هذه الوقائعاألوائل يعرف ملاذا قدم املسلمون أن

 فهي ال تكف يوما ، يف كل يوموالغاربة الساطعةالقدس يف عيوننا كالشمس 
 يف املتأللئـة القدس يف حياتنا كـالنجوم ، تكف يوما عن الغروبأوعن الطلوع 
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 أبعـاد وتناجينا عىل ما بيننا وبينهـا مـن ألظلمه عيون تطل من كأهناظلمة الليل 
 بقوة فتنبثق األرض كالقمر الذي يبدأ زيقه صغريه التي تفتح إهنا، القدس حلمنا

 . خرضاء صغريه ولكنها مجيلهأوراقعن 
 مهس أذناها ينادهيا لكي هيمس يف أالمهائر الذي يدرج وراء القدس ذلك الط

 ،والظاهر للعني يف تضاعف الكون املثبتة احلياة - حيث يقول هلا والوصلالوجد 
 عىل وأسكنته ، طاقه من الطاقات التي خصني هبا وخصتني هبا الرتاثاحلقيقةيف 

واهد وهـذا  وهنا جتدون شاهد من هـذه الـشوأحيائي،قممي وجبايل وودياين 
 تلك إليك لكن يا مدينتي ومدينه كل مؤمن تسوقه الصخرة،الشاهد ما تم يف قبة 

 حتى نقيم عـىل ، جزء منهاأورثتنا وأنت ، التي خصك اهللا هباالوجدانيةاملشاعر 
 . عىل الدواممتحركة طاقه أرضك ونحقق عىل العدالة أرضك

 .إدراكـه إىلالطريق  وحقيقته وفك كنهه - الزمن ذاته أنت معاويةقال عنك 
العمليات   والالفكرية وال اجلسمية العمليات الصخرة قبة فنانوهلذا مل يقدم لنا 

 قـراءة هـذه أعيـد اذ بـل قـدموا لنـا الطبيعـه واين اإلنـسان، يف كيـان الروحية
 مل أيضاهذا من جهة  ، مجادأنامط وكأهناالفسيفساء ال الذين حتدثوا عنها قدموها 

 . وروحها وجمدهاأالمهط القائم يف موقع يستهوي قلوب يتعاملوا مع النم
 اهللا يف الكون حيث كـل مـنهام معجـز وكـل آيات من آية والصخرةاملسجد 

 يمر هبام اإلنسان أصبح والعادةمنهام هائل وكل منهام مثري ولكنهام لطول االلفه 
 .دون وعي ودون تفكري

من خالهلـام تستنـشق  النفس من سباهتا وإليقاظ عامالن واحلضارةالرتاث 
 يف الكيـان البـرشي األثر أعجب وتتفتح وحني حيدث التفتح فانه حيدث احلياة
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 الذي هز الكيـان النفـيس األثر لوحاته التي هي الصخرةوهلذا قدم لنا فنان قبة 
 املركز احلـيس بكامـل وقعهـا وكامـل إىل الفنيةة س هذا الفنان نقل اللمإن .كله

 ، واالسالميهوالبيزنطية والرومانية اليونانية الزخرفة تدفقها هناك فرق كبري بني
 مـن اإلنسان املبهم الذي ال يعرف اإلحساس كانت تعرب عن احلضارةوزخرفة 

 الواعي التي عربت اإلدراك إهنا االسالميه الزخرفة لكن . ينبع وجه التحديدأين
 الفـت  مقصوده وكل لوحـهالزخرفةعن منهج شامل متكامل كل جزء يف هذه 

 .وركبت بحساب
 قـصه اسـتخدمتها أسـلوب يف العرص الكالسـيكي كانـت احلضارةزخرفة 
 إال اإلطالق ختدم هدفا عىل أال عده ويمكن أهدافا لتكون وسيله ختدم احلضارة
 .لوحاته ذاهتا التي قدمها الفنان من خالل القصة

 فنيـه قاعـدة عند اليونـان والرومـان البنيةوهلذا كانت الرسومات ووسائل 
 واحلـضارةمن خالل االهتامم بالرتاث ،  للجاملاملرهفة احلساسيةعربوا هبا عن 
 من املسلمني كان نظامهـا األولني العرب أقامها التي احلضارة أنيمكننا القول 

 كل االرتباط وان الفصل بينهام كقطع بالعقيدةقائام عىل العدل بني الناس مرتبطا 
 التي ظهرت اخلاصة يف ميزهتا ضارةاحلوهلذا كانت عظمه هذه ، الشجرةجذور 

 تركيبها وانسجام عقيدهتا ونظامها وتعاوهنام عىل خلق وإحكام أجزائهايف ترابط 
 خيرج الصخرة للفنان قبة قاعدة مل نقبل ولن يكون هناك ذلك ولالصاحلة احلياة

 .واملعربة واهلادفة املرتابطةهبا عن هذا االلتزام ان هذا الفنان قدم القواعد 
 عامليه أكثرها يف العامل بل هو ألرئيسه يعترب احد الفنون اإلسالميفن العريب ال

 وأوضـحها باإلنـسان صـلة وأوثقهـا اتساعا وانتشارا وأعظمها عمرا وأطوهلا
 .العديدة مدارسها املتميزة بني الفنية بالشخصيةاحتفاظا 
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 وتطـوره اإلسـالمي يف نـشوء الفـن أسـهمت االسالميه هي التـي األقطار
 الـصخرة بدراسة هذا الفن لكن فنان قبـة مواازدهاره كثري من علامء العامل اهتو

ابرز خصائص هذا الفن وعدد عنارصه ورشح مدارسـه وحلـل فهمـه للـنمط 
 عديدة هذا الفنان قد اثر يف فنون وأسلوب حتدثت عن مجاهلا  التي ذاهتاواللوحة

 اإلسـالمي عـن الفـن علامء عدة كلها حتدثتل ومؤلفات التارخييةعرب العصور 
 .العاملية هبذا الفن بمختلف اللغات خاصةحتى انه تم تشكيل مكتبه 

 كانـت  احلياة فيهابان اإلسالم مهد العربية اجلزيرة عىل شبه املأخذ كان وإذا
 الذين قللـوا أولئك فهذا مردود عىل واحلضارة بدواه ومل تتعامل مع الفن عبارة

 .عليها وروائعه والتعتيم وآثاره اإلسالمي الفن العريب أمهيةمن 

يف  والقبطية والساسانيه والبيزنطية والرومانية اليونانية الفنون أمهية إن إبراز
 آالف أربعه ما يزيد عن اىل حضارات الرشق القديم التي تعود أمهية ظل جتاهل

يـضا هنـاك حماولـه أ الفنون التي يتحمـسون هلـا أقدمعام قبل امليالد والتي هبا 
 أن إذ بفنـون الـرشق القـديم تأثرهـا وإمهـال هـذه الفنـون تـأثريات يف لغةاملبا

 من سوريا وفلسطني وبالد النهرين هي التي قـدمها اليونـان املنقولةاالسطوره 
 . وهذا بارز ظاهرفنيفي هي حرف اليونانية اللغةوالرومان حتى 

ذا يدل  ليس مسلام وهوتارة ليس عربيا الصخرة فنان قبة أن عن  أيضاحتدثوا
ه االنـسانيه ومجاليتـه تـ من خـالل عاملياإلسالمي العربيةعىل جتاهل صفة الفن 

 .والتشكيلية الفكرية
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 الزخرفة
، تصميم الزخرفة و شكل من أشكال الشمول الذي يتجاوز أوضاعا أخرى

ومن هنـا قـدم لنـا الفنـان أسـلوب ، وهذه األوضاع تتعامل مع املواقف واملثل
ة الذي سـاعد عـىل دراسـة املراحـل التـي مـرت هبـا الرشح النظري يف اللوح

ومن هذه الفسيفساء تعلمنـا قاعـدة عوامـل ، الزخرفة عرب عصور اللوحة ذاهتا
االنتقال التي تساهم يف تكوين نمطني متضاربني بحيث يكون مقـدار التـدخل 

 .أقل من املؤثر
ا وأن زخرفته، تعامل بعض الباحثني مع نمط الصخرة وكأنه مكتشف جتريبي

هلذه االعتبارات أقدم هذه القراءات لعدة أنامط مـن أنـامط املـارة ، نمط منقول
ألن الباحث األثـري جيـب عليـه أن يكـون قـارئ نمـط ال دارس ، اإلسالمية

وهلذا فاآلثار علـم ، ألن اآلثار علم يتعامل مع احلضارة وشواهده وتراثها.مادة
و عن مكتـشف االخـرتاع أنـه أ، للحقيقة وكام يقال عن صانع املادة أنه صانعها

يقال لعامل اآلثار أنه اكتشف هذا النمط وذاك يسجل باسمه ليكون شاهدا ، اكتشفه
وعليه فاآلثار علم احلقيقة وقاعدته قبول احلقيقة التارخيية ، عىل االنتامء هلذا النمط

ومجلة القول أن أهم عنارص هذه الزخرفة هو الربط بني القاعـدة ، والتعامل معا
 .وحة وهذا الرد أقام الصلة الالزمة بني النمط وبني خصائص احلضارةوالل

وهذا ، أثار لنا الفنان يف لوحات الفسيفساء موضوعات عاجلها تالءم مداركه
، التالؤم وفر لنا تعريفا جديدا يف الثقافة حيث نستطيع أن نقول أهنا أم احلضارة

نا سـؤال نحـاول لكـن يوجـد لـدي، وحاميتها وعليها يتوقف مـصري احلـضارة
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يف البداية ، اإلجابة عليه وهو كيف عالج الفنان املوضوعات التقليدية يف زخرفته
عمل عىل ربطها مع بعضها ومن ثم نظم بعضها مـع بعـض لكـي يكـون منهـا 

 .وحدة مرتابطة منسجمة
مـا  وهذا التعليل هو علم، ثانيا قدم لنا تعليال للظواهر الطبيعية وكأهنا ظالل

ــف يف جــو هره عــن استكــشاف أســباب تلــك الظــواهر التــي أحاطــت خيتل
 .باملوضوعات التي قدمها الفنان مثل زخرفة النبات واألشجار

 عىل أن الثقافة هي ا قرأت لعمر بن عبد العزيز هذا النص الذي هو داللةومم
 :أم احلضارة

وكـذلك ال ، ال تصح الصالة إال بتطهري الظاهر من األحـداث واألخبـاث(
لقلب بتعلم العلم اال بعد طهارته من خبائث األخالق ونجاسـات تصح إبادة ا
وهلذا فقـد  )وليس العلم بكثرة الرواية إنام العلم نور يقذف يف القلب، الصفات

متكن األمويون من فن تصويري بصورة بارزة من خالل الزخارف التي انترشت 
لفـن الـذي هلـذا ا وهم هبذا يقـدمون رفـضا، يف مواقع كثرية من أرايض الدولة

وقد عرف األمويون هذا الفـن هبـذا ، استخدمه اليونان والرومان والبيزنطيون
يعرف الفكر البدائي ان من كـان فيـه شـبه مـن ) الطواف (النص الذي سجله 

وأن رسـم الكائنـات ، شخص آخر كان باستطاعته أن يؤثر تأثريا سحريا مماثال
فنية الذي استمد الفن الزخريف هلذا فان القاعدة ال، احلية من خصائص اهللا وخده

 .يف العرص األموي مواضيعه منها علم اهلندسة ومملكة النبات
وهـذا ، أن انسجام العنارص الفنية قد تتمثل يف تكرار وحدات فنية بغري هناية

كان له هدف وهو االستطاعة باإلضافة إىل هذه الوحدات أو احلذف منها دون 
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أمـا ، جد قرطبة شاهد عـىل هـذا الـنمطوما حيفل بة مس، إخالل بالشكل ككل
حيث ، فانا توحي إىل رتابة الصحراء، األشكال اهلندسية املتالصقة يف اللوحات

تبدو صفوف جذوع النخل يف واحة وهلذا يمكن القول بأن الفنان األمـوي قـد 
 .أدى من دقة الزخرفة وأناقة الزركشة وروعة األلوان اليشء الكثري

 
وكيـف ، الذي ظهر عىل شجرات النخل) التمر(بداية ستكون القراءة حول  

وهلـا ، متت زخرفتها حيث قدم لنا الفنان كل ثمرة من هذه الثمرات ميزة ذاتيـة
وساق تغطي طبقـة مـع ، ظهرت هذه التمرات بضلع بارز قوي، مفاضلة فردية

سنوي الـذي جيـف ظهر مرتفع وبتعبري اإلحساس أناب عن هذا املحـصول الـ
وجامدة ومستقيمة مثل ، ظهرت أوراق النبات وكأهنا صلبة، أوراقه بعد القطف

منحها اللون األخرض كلون فردي وحيد ومـس هـذه الزخرفـة بإطـار ، الساق
لكـن مـن واقـع ، ذهبي وأظهر قليال من املكعبات الذهبية يف أعىل قمـة الـساق

ره بشكل زوجي وقدمه باللونني قاعدة الضد قدم لنا غصنا جمسام من العنب أظه
ويف موقع آخر يظهره من أروع الدرر وجعله معلقـا بـشكل ، األخرض واألمحر

 .خلفي عىل ساق ذهبية

 :شجرة النخل األوىل
 القول أهنا ظهرت كلوحـة تـصويرية نباتيـة نأظهرها بشكل يليق هبا، ويمك

ق  وخاصـة ي سـاااجلواهر ودررها تعاقبت عىل ظهر لوحـة شـجرة، وخلفهـ
 يف اجلهة ت طول الشجرة وضيق املساحة التي ظهرت هبا الزخرفة، برز.الشجرة
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اليمنى وذلك عىل تقليل مقاسات السطح، أيضا استخدم منهـاج التطيـري عـىل 
 .واجهة اجلدار املجاور بالتتابع

منحها اللـون الـذهبي ، أعاد مدخل اللوحة لتصبح قاعدة فنية مميزة للفواكه
أخـرج مـن ، حها أيضا ملسات تصويرية فاحتة ومـضيئةويف رسمها من، والفيض

وهبـذا ، وأظهرها وكأهنا تتفتح اآلن، األوراق شيئا صغريا كان عبارة عن براعم
قدمها لنا وكأنه جيسد بداية تكوين الوراق غـصنان مـع فرعـان حيمـالن التمـر 
جمسدا ذلك يف قاعدة احلاضنة التي زخرفها وأظهرها وكأهنا احلنان، منح جـذع 

وهـذه اللوحـة هـي ، لنخلة اللون الذهبي كل يشء ظهـر وكأنـه درس بعنايـةا
 .اللوحة النفيسة الفاخرة واملؤثرة

فتم تقديمها بموديل خيتلف عن الشجرتني اللتني  - أما شجرة النخل الثالثة
وكأهنا شجريات متجانسة لكن بشجرة ثالثة قدمت لنـا بـصدر ، ظهرتا باللوحة

وهنا طريها لتحتل مكانا عىل ، رسم بأسلوب التطيريومقدمة وتم جتسيدها يف ال
وقدم هلذه الشجرة انحناءا خلفيـا شـكل انثنـاء وحركـة ، سطح اجلدار املجاور

وأظهرها وكأهنا تتاميل وتتحرك بواسـطة ريـح ، برزت بأسلوب رقيق ومهذب
ويمكن لنا أن نسميه ، قوي الذي له تأثري مبارش عىل أغصان األشجار وفروعها

، أما األوراق فقد عاجلها من خالل تقديمه لنا بحجم عـريض، ح قويةنفحة ري
، ظل األوراق، وهو تقديم الظل، لقد فرض هذا النمط عىل اللوحة أسلوبا مهام

نفـس التلـوين الـذي منحـه ، حيث منحـه الفنـان اللـونني األخـرض واألزرق
لوحـة وأدخل عـىل ال، لألوراق لكي يوفر التجانس يف النمط واللون والزخرفة

 .ملسات يف الذهبي والفيض وهذا ظهر فقط يف الضلع
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يظهر قطف كبري من التمر يف اللوحة منحه الفنـان اللـون األخـرض وأبـرزه 
تتناغم مع ذلك االنحنـاء وكـام يبـدو يعـاين مـن ، معلقا جتاه هناية ساق صغرية

إضافة قطف آخر يظهر عىل قمة الشجرة الظهر اخللفي ، ضعف يف نمو األوراق
زه مبارشة حتت تلك اجلواهر التي زخرف هبا الساق ومنحها اللونني األمحـر أبر

 .واألخرض ودرر اجلواهر
فقد أظهرهـا الفنـان وكأهنـا مـصطلح اعتيـادي ولكنـه مل  - أما الشجرة الرابعة

وقـد غطـى اجلـذع ، يمنحها زخارف كثرية بل أظهرها وكأهنـا طويلـة ومـستقيمة
أمـا الفواكـه ، سعا من ضل ذهبي وعنقود التمـروقدم هلا أيضا صدرا وا، باجلواهر

وقد زخرفها بحزم ، أبرزها بشكل عريض داخل اللوحة حتى يغطي جوانب الزوايا
وأظهرهـا بأسـلوب ، وتعقل وأدخل عليها ملسات من اللونني األخـرض والـذهبي

 .شفاف وواضح ومنح الربواز اخلارجي الذي حييط هبذه األشجار اللون األسود
يف هذه اللوحة الوراق بطـول قـصري وأظهرهـا وكأهنـا قائمـة يف قدم الفنان 

لكن بعد التدقيق عرفت أهنـا أوراق ، مكان مظلم الذي من خالله تنمو الوراق
لكنه بذل جمهودا لكي يوفر ملسات ، لشجر الزيتون حيث مل يظهر عليها أي فاكهة

 .ذهبية بسيطة والتي من خالهلا تم التفريق بني األغصان

 :لثانيةالشجرة ا
ال يوجد أي التباس وال يوجـد ، قدمها بأسلوب مثايل وأظهرها بوضوح تام

والتـي ، أمجل من ذلك املنظر اخلالب الذي من خالله قدم األغـصان وأثامرهـا
واللون األخرض واللون الزرق الذي ، واألثامر باجلواهر، زخرفها باللون الذهبي
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ك من خـالل نـسمة هـواء وجعل هذه املجموعة متحركة وذل، منحه لألوراق
لكن اللمسات الفنية بني كل لوحـة ولوحـة أو شـجرة ، داعبت هذه األغصان

ميز بينها بتفتـيح ألـوان أو تظليـل هاتـان ، وشجرة وحتى وان كانت متجانسة
وكل واحدة من هـاتني ، الشجرتان قدمهام لنا وكأهنام غرستان وهلام جذع صغري

 قدم له من خالل غالف إىل تاج حيمل الذي، الشجرتني مرفوعة عىل هذا اجلذع
وبالتناظر أوحى إلينا أهنا يف عملية نمو وأن طوهلا يزداد وعمرهـا ، هذه الغرسة

وهـذا النظـام الفنـي ، يكرب واخلصالت قدمها لنا وكأهنا قائمة عىل قصبة مزمار
 الفنان، والزخرفة يطابق الشكل العام هلذه األشجار التي تنمو يف طبيعة هذه البالد

هنا ومن خالل عناية فائقة وكأنه مل ينس الرقة التي قدم هبا التفاف التوأم حـول 
األوراق زخرفها باللون األخرض املظلل بدون أن يدخل عليهـا ملـسات .الساق
 .ونجده بدا خيرجها من خالل عملية الضوء حتى يصبح ظهورها كالريش، ذهبية

جار النخل التي قـدمها ولو حاولنا أن نقارن بني تلك األشجار وبخاصة أش
لنا الفنان يف فسيفساء قبة الصخرة وبني تلك الزخرفة الرومانية التي وجدت يف 

ونجـد أن ، يمكن القول أن مجال الزخرفة الرومانية كان هزيال وزهيـدا) رفينة(
الفنان قدمه بأسلوب االلتفاف وهذا أيضا ظهر يف فسيفساء مادبا والتـي يعـود 

وهبذه الزخرفة يظهر الفنان الساق بـشكل ، س امليالديعرصها إىل القرن الساد
ومل أجد هلذا األسلوب تشاهبا مع ذلك ، خمروطي وتوأمه مع شجرتني صغريتني

إنني أقدم هذه املقارنة من وقت ، الذي قدمه لنا الفنان يف فسيفساء قبة الصخرة
 أوفر حتى، آلخر بني كل زخرفة يف الصخرة وبني أنامط أخرى رومانية وبيزنطية

عىل الذين يسألون عن املرجعية هلذه القراءة والتي اعتمـدت بمـصدريتها عـىل 
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النمط واللوحة والزخرفة والنقش واملخطوطة مـن خـالل الـرشحية والـصورة 
والرسمة وهي مرجعية كافية وواقية للداللة وهذه آخر كتابة فاطميـة وجـدت 

ألنـصاري وكتبـه حرض نرص بن سعد بن نرص الفقيه ا(عىل الزخارف للصخرة 
 .)نصف رمضان سنة أربع وستني وأربعامئة 

 : قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز
ساعة اجلسد اخلالصة ال يفصلها اإلسالم عن الروح واإلسالم كلمـة اهللا إىل 

وساعة التفكري أيا كان لونه وهدفه ال تنقطع عن اإلحساس باهللا هلـذا ، األرض
تعد عن التخبط البرشي الـذي كـان قـائام يف قدم لنا عبد امللك نمطا حضاريا اب

  :العرص الروماين والبيزنطي حيث يقول
جيب علينا أن نكون بعيدين عن ختبط البرشية ما بـني عبـادة العقـل وعبـادة 

ألهنـا الـشقاوة التـي تفـسد ، اجلسم وعبـادة املـادة وعبـادة احلتميـة التارخييـة
وهلذا كانت ،  واجلامعاتوهي العذاب الذي يمس األفراد، األعصاب والنفوس

هلذا كان الفنان يتعامـل مـع )حضارهتم تفكر بالفزع الدائم من الدمار الرهيب 
ألن النبات ينتج بطريق التلقيح من ، والتعامل مع اجلامد، فسيفساء قبة الصخرة

 .أو يف نبات آخر، اخلاليا الذكرية يف النبات نفسه
  ؟ركيف تعامل مع نضج البذور التي حتملها الثام

حيث يقول لنا مـن خـالل ، لقد عرفنا هذا الفنان بالثقافة من خالل زخرفته
وهي ،  الثقافة هي املؤثرات املختلفة التي توجه وتسيطر عىل حياة الفرد-:لوحته

ولكـن فكـرة امليـل واالهـتامم التـي أوردهـا صـانع ، التي منها امليل واالهتامم
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وجسدها يف اختالف ، واحلديثالفسيفساء حيث كان احلد الفاصل بني القديم 
وقدم الفنان األموي لنا مفهوما جديدا يف ، النظر إىل الصفات األساسية للزخرفة

وقدم لنا كيف يمكن قياس ، تقيم املستوى الفني من خالل التغريات يف السلوك
إال من خالل النهج الشامل ، التغري يف السلوك املعريف أو املهارات أو االجتاهات

ملفصل وقدم لنا مناهج التوازن الذي هو سـمة مـن سـامت اإلنـسان املتكامل ا
وجـدنا أيـضا يف منهـاج ، وكيف يكون التوازن بني طاقة العقل وطاقـة الـروح

واإليـامن ، التوازن ما يناسب واقع احلياة من خالل اإليامن بـالواقع املحـسوس
التي توفـق من خالل هذه اللوحة عرفنا املثالية ، بالغيب الذي التدركه احلواس

بني العقيدة والرتاث نوما كان جيري يف الدار اخلرضاء التـي هـي قـرص اخلليفـة 
أهيا اإلنسان لـست أخاطبـك بـصفة (حيث قال معاوية خماطبا الرعية ، األموي

وان كنت فقريا فان الفقر ، فان كنت غنيا فان الغنى سيفارقك، زائلة من صفاتك
عبد امللك أن يدخل اجلامليات إىل رموز وهلذا عندما قرر ) ليس صفة ثابتة فيك 

  : والبنه الوليد هذا النصقال للمعامريني، العامرة
إهنا ال تؤيت ثامرها يف ، إن العقيدة ال تنتج وال تثمر إذا بقيت نظرية يف الفكر(

حية يف القلب تنبض هبا ، حارضة يف النفس، احلياة إال إذا كانت ماثلة يف الذهن
ومن هنا أقارن بـني قـول عبـد امللـك ، اإلرادة واجلوارحوتتحرك هبا ، العروق

وهل غريت هذه النظريات شـيئا كثـريا ، ومعاوية ونظريات أرسطو وأفالطون
، من معامل املجتمع اليوناين وماذا سامهت يف احلياة البرشية واحلضارة اإلنـسانية

عامري مع وهلذا تعامل امل، وأقول هنا إن النظريات كانت جمرد آراء ناقشها العقل
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والتي تـنص عـىل أن ، الصخرة لزخرفتها انطالقا من قاعدة العادات واملهارات
 .املتعلم حيتاج إىل من يدله عىل العادات واملهارات املجدية

ومن خـالل هـذا ، تعامل صانع الفسيفساء مع هتذيب احلس اخللقي والفني
حيث أهنـا كانـت  ،التهذيب كان حيتاج أن يربز األمهية الفكرية والعلمية للوحة

وكام ، تعرب عن مرسح احلياة والتي من خالهلا يشعر اإلنسان أكثر بكثري مما يفكر
 :يقول الطواف عن هذه الزخرفة

أما بريشم فقد قـدم .)إن عقل اإلنسان ليس سوى ذرة تعوم يف بحر الشعور 
إن املعامري األموي اعتمد عىل نظرية الـتعلم (:حتليال عن الفسيفساء حيث قال

هذا االدعاء مل يثبـت يف اللوحـات حيـث  )تداعي األفكار من خالل الزخرفةب
عرف أرسطو النظرية هبذا النص إن اإلنسان سهل عليه تذكر األشياء إذا تداعت 

وقد ، وهلذا كان نمط اللوحة يعتمد عىل أسلوب التداعي) يف ذهنه هذه األشياء 
ان بينهام تقـارب كتقـارب تتداعى األشياء إذا ك، عرفه املزخرف هبذا األسلوب

الفنان قدم لنا هذ النظرية من خالل .وتتابع كتتابع الليل والنهار، اإلبرة واخليط
أمـا التقـارب ، طرحه بأسلوب التذكر بالشجر والتداعي فريمـز إليـه بالطبيعـة

فقدمه باللوحة من خالل فصائل النبات التي تتجانس يف النمـو ويف الظـل ويف 
 من خالل األوراق النباتية املتعددة أما التخالف فقدمه مـن  وقدم التامثل.الثمر

وقدمه ، كام حصل يف قراءتنا األخرية حول أشجار النخيل، خالل الفصيلة ذاهتا
ان الزخرفة يف الفسيفساء (يف الزخرفة قال بريشم ، من خالل النعومة واخلشونة
ان هذه ، مل يثبتوهذا أيضا ، وهي التعلم باملقارنة) اعتمدت األسلوب البيزنطي
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،وال عالقة هلا ,النظرية تنطوي عىل يشء من التداعي وهي تعتمد عىل احلركة والرد 
وقدم املزخرف أنواعا من أنواع البيئة هـذه ، باأللفاظ واألفكار كام حلل بريشم

وكان يعني ، البيئة هي بيئة الطبيعة ومصدرها وما حييط باإلنسان باألمور املادية
ومـا يتولـد فيهـا مـن قـوى ،  وما يف جوفها من مجاد ونبـاتاألرض وما عليها

واحلق ، هذه العنارص جمتمعة تكون البيئة الطبيعية، وطاقات عىل اختالف أنواعها
 مرحلة تعرف ثم -:يقال أن البحث يف الرتاث العريب جيب أن يتم عىل مرحلتني

ن علميان ومن نافل القول أن اذكر بان التعرف والتعريف منهجا، مرحلة تعريف
هلذا جيب علينا إعادة تقيم هذه الزخارف وهذه األنامط ونعرفها بمفهوم ، منظامن

الرتاث حيث يمكن القول أن تكون هذه هي البداية يف التعريف ألن معرفة هذا 
 .والتعريف به سيجعل هذا الرتاث منطلقا إىل املستقبل، الرتاث

 
فسيفساء قبة الصخرة يف القـدس وقـرص هـشام يف لو ألقينا نظرة مقارنة بني 

كام رسمها الفنـان ) شجرة احلياة (أرحيا نجد أن الفسيفساء التي ختص الشجرة 
األموي وأدخـل إليهـا املـؤرشات تتكيـف،كام نجـد يف هـذه اللوحـة رسـوما 

مل يعثر عىل ما هو أمجـل مـن تلـك اللوحـة يف مجيـع ، للحيوانات والنباتات معا
 .وسوريا وأعىل فلسطني واألردنأرايض سوريا 

من املؤكد أن تصميم هذه اللوحة هو االمتداد ألولئك الـذين زخرفـوا قبـة 
حقـا إن الزخرفـة التـي متـت يف ، الصخرة وزخرفوا اجلامع األموي يف دمـشق

لقد فال عنهـا العلـامء ، الصخرة واألموي كانت قبل تلك التي وجدت يف أرحيا
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–أنا صوت نغمـة الـرشق _ات قالت للشواهد هذه اللوح.أهنا نقلت احلضارة

والفن نمطا جديـدا ، نغمة احلضارة أنا الضوء الذي غمر الكون وقدم احلضارة
فمن الطبيعـة اسـتوحت هـذه احلـضارة مؤثراهتـا ، يمكن تسميته نمط اللوحة

، مل نجد أي تعارض بني لوحة قرص هـشام ولوحـات قبـة الـصخرة، ولوحاهتا
 الـذي بـرز يف قبــة الـصخرة وكـذلك اللــون حيـث نجـد ذلـك اللــون النـييل

األخرض،ولو حاولت أن أقيم ملاذا تم استخدام هذين اللونني يف لوحات قـرص 
الفنان يف قرص هشام استخدم اللـون ، وقد استخدما أيضا يف قبة الصخرة هشام

كـام ، واسـتخدم اللـون األزرق ليكـون الظـل، األخرض ليعرب به عـىل الـضوء
ويمكـن ،  ليكون ذلك الظالم الذي يظلل أطراف األوراقاستخدم اللون النييل

إن صانعي الفسيفساء الذين عملوا مع ، أن نسمي هذا مزية خاصة هلذين اللونني
 .اخلالفة األموية يف سوريا كانوا من املعجبني بعملهم ومهاراهتم يف دولة اخلالفة

اكتـشفت مـن أكاليل األزهار يف الصخرة املرشفة أحيانا نرى األكاليل التـي 
فان معظم األكاليل كانت متثل الزهـور وعـادة كانـت تظهـر ، قبل علامء اآلثار

وهذا يظهر يف أنامط الفسيفساء الرومانيـة التـي وجـدت يف .بتقاسم مع الفاكهة
إن ) سـالونيك (و)رافينـا (وهي تعود إىل فرتات متقدمة منها ما وجد يف ، روما

 . يمكن أن نسميها بحرية الورودالزهور التي وجدت بفسيفساء قبة الصخرة

 )٣-٢-١رقم (األكاليل
 التي وجدت يف الصخرة مع أشجار الفاكهة قليال وكان لكان اتصال األكالي

 هذه األكاليل من كل اجلهـات نبحدود املوضوع الذي تعاجله الزخرفة، وتلوي
 .التي تربز هبا اللوحة
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 مـن خـالل نبـات ظلـل وأحيانـا، أحيانا قدم لنا اإلكليل من خالل سلة زرقاء
أحيانا أنامط الفاكهة من خالل تعاملهـا مـع ، أوراقه باللون النييل بدال من األخرض

األكاليل أضافت البهجة إىل تلك اللوحات العديدة مثل رمان زخرفه باللون األمحر 
 .لب، متر، خوخ، زيتون، تفاح باللون األمحر، عنب من مجيع األنواع، واألخرض

ومنحهــا رسورا وبــشائر ،  الزخرفــة تبــادال وتعاقــبمــنح اللــون الكلــيس
 : هيل التي ظهرت يف هذه األكاليناللوحات وإطاراهتا واأللوا

اللون  وكذلك، الوردي، األخرض الغامق، األخرض، األزرق، األمحر، األصفر
هذا األسلوب وصفه العلامء بالفن ، املوجي الذي يظهر الزبد وكأنه اللون الكليس

مل نجـد يف أسـلوب صـانع ، قلت وصف بأنه نغمـة الفـن وكام، اخلارق واجلاد
والذي ، فسيفساء قبة الصخرة ما يوازيه يف صانع فسيفساء النمط املسيحي األول

ظهر يف ايطاليا كام يقول بيتم حيث أن األكاليل يف املسيحية ظهرت وكأهنا تغطي 
ذا خصص هلا الفنان عروضا منفصلة عـن أي نمـط آخـر وهـ، مساحات كبرية

أحد هذه األكاليـل قدمـه لنـا الفنـان .عكس تلك التي وجدت يف قبة الصخرة
، األموي من خالل ثالثة خواتم منحها اللـون األزرق واخلـاتم اللـون الفـيض

بالطوق الذي تم كبسه إلخفاء يشء وهذا اليشء هـو وكانت هذه اخلواتم أشبه 
 .تلك العصبة التي مجعت بني إكليلني وهذا النمط مل نجده يف األكاليل البيزنطية

ومـن ، الطوق هنا قدمه الفنان ليكون السلة التي من أطرافها خيرج األكاليل
لـون وذلك ألنه منحه ال، هذا الطوق أخرج الفنان إكليال وظهر وكأنه نور المع

 .األزرق الالمع مع اللون الفيض
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 )٤(إكليل رقم 
، يظهرها أيضا مع الفاكهـة، يمثل نبتة خرشوف وتظهر وكأهنا مع يشء آخر

وقدمها لنا وكأهنا سلة هلا نسل وصدور متتد من مجيع أطراف الـسلة أو إنـاء أو 
وهذا األسلوب مل يكن األسلوب املـسيحي يف نمـط األكاليـل الكثـرية ، حقيبة
 .ي ظهرت يف مواقع عديدة من فلسطنيوالت

مل يكن يعلم الباحثون كيف متـت زخرفـة هـذه املـساجد الكبـرية يف موقـع 
حتى يمكننا القول أن تلك املساحة املزخرفة مل توجد يف روما وأعـىل ، الصخرة

 التي ظهرت يف طمساحة التي غطيت بالفسيفساء وقد قرأت وبحثت عن األنام
 .يف القرن اخلامس )سالونيك(يضا يف اخلامس والسادس يف أ) رافينا(القرن الرابع 

 ) ٥رقم (إكليل 
 ث يف بروزها عىل األغصان، حيىأظهر األوراق الكثرية وكأهنا متعرجة، حت
 األكاليـل ظهـرت عـىل األقـواس هبانت وكأهنا تنمو بتعرج فوق الساق، وهـذ
لفواكـه بـشكل  الزخرفة أظهـرت اهالداخلية التي كانت قائمة بني األروقة، هذ

 .مبهج وكأهنا قيمة تستحق االهتامم
لكن هناك أبحاث كثرية كتبت عن هذه األكاليل وحتليالت خيالية صـدرت 

قال البعض إن هذه الفواكه ، حول هذه األنامط ولألسف مل نقرأ هذه املعلومات
وهي أيضا نفس الفواكه التي تظهر يف عدة ) اهليكل (هي التي رسمها اليهود يف 

وهي متثل موسم احلصاد والبعض اآلخر قال إهنا أكاليل رومانية ،  هيوديةأماكن
 .وآخرون حتدثوا عنها أهنا ظهرت يف األردن يف كنيسة مادبا
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 :عرف اخلليفة معاوية العواطف هبذا القول من خالل صفوة القول
 يف العواطـف ن مثلـه األعـىل، ألب أهله، وأحـبأحب أرض الوطن، وأح

 .الضامنة اخلالصةالضامنة الفكرية و
 احلواس والعقل أو القلب :وبمناسبة ما قال عبد امللك إىل معاوية يف القدس

وزود اهللا اإلنسان هبا ، أو الفؤاد والروح تساوي ما يف حياة اإلنسان من قدرات
وأركن عليكم أن تكونوا القدوة القادرة عىل ، ألغراض تتعلق بوجوده ومصريه

ات ألن الوسيلة التي أرادها لنـا اهللا للـسعي وراء مـا التعلم واملعرفة هبذه األدو
 .قدر لنا يف خلقنا من كامل

 :ومن مكتبة خالد بن معاوية قرأت هذا النص الذي خياطب هبا الوالة
إن عقلك املحدود ال يمكنك إال من معرفة جزء صغري جدا من هذه األرض 

وبقي ، لعامل األكربومن معرفة ما هو أقل من ذلك بكثري من ا، التي تعيش عليها
ومل يستطع العقل يف جربوته وفعاليته الدائمة املستمرة ، املجهول أكثر من املعلوم

 .أن يقتحم هذه اللجة املظلمة

 مداخلة 
قدم صانع الفسيفساء لنا من خالل لوحاته وزخارفه قاعدة مهمة مـن حيـاة 

لول هذه القاعـدة مد، وهي اإلنسانية بني الغاية البعيدة واهلداف النسبية، األمة
هو أن حوادث الكون وأجزاءه يكمل بعضها بعضا بحيث يظهر اجلامل والكامل 

واحلياة اإلنسانية التي هي جـزء مـن هـذا الكـون نوقـد ، يف اجتامعها وتالقيها
 .عرفت هذه القاعدة هبدا النص
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ال ينفصل منه جزء جسم ، إن الكائن اإلنساين وحدة مرتابطة ممتزجة األجزاء
وهـي مـشكالت ، هناك مشكالت عاجلها الفنان يف الصخرة  أو روحعن عقل

 عىل املستوى الفني هي أكثـر مإن مشكالت التقيي،  من املفهوممالقياس والتقيي
هلذا فكيف أمكن هلؤالء ،  األخرىةصعوبة وتعقيدا من معظم املواقف الراداري

واألشـكال الفنانني من قيـاس التغـري يف سـلوك الزخرفـة النباتيـة والـشجرية 
هؤالء الفنانون تعاملوا ، وذلك تم من خالل املعرفة واملهارة واالجتاه، اهلندسية

هلذا قدموا اللوحات بأسلوب التنـوع نوهـا يظهـر بتقـديم شـكل ) التنوع (مع 
إدخــال الفاكهــة مــع عنــارص الــورد ، اخليــار وكأنــه نــوع مــن أنــواع الفاكهــة

ة يف عـامل الفـن وهـي التميـز والشجريات قدموا لنا أيضا قاعدة كانـت جديـد
فالتميز قدموه من خالل التفاصيل واخلربة واملثال عىل ذلك يكمن يف ، والتوحيد

فعندما ينظـر اإلنـسان إىل هـذه اللوحـة فانـه يراهـا كـل ، اللوحة ذاهتا وما هبا
ويمكن تكرار ذلك مرات وهلذا فقد أطلق العلامء عىل لوحـات ، ويدركها ككل

، تفاصيل ألهنا قدمت مالحظـات الـصفات املفـصلة لألمـرالصخرة إهنا متيز ال
املالحظ أيضا أهنا ركزت عىل الفروق بني األشياء أو الوحدات أيضا من اختيار 
اللوحات بعض تصميمها حيث كانوا يصلون إىل رضورات التكيف بأهنـا هـي 

 .التي حتدد مدى التمييز
فالكل املوحد ليس ، معانه يشء غري اجل، عرفوا لنا التوحيد بأنه غري التكريس

هلذا قـدموا ، جمرد جمموعة من األجزاء بل هو يشء آخر يضاف إىل هذه األجزاء
وهلذا سميت هذه اللوحات ، لنا من خالل الشكل الذي تنظم فيه هذه األجزاء

وهبذا النص حينام تنظم األفعال واألفكار بطريقة ) عرفها لنا الطواف، بالشكلية
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وتصبح األعـضاء يف ، تصبح األجزاء شيئا فرديتها ،جديدة أو عىل شكل جديد
واملهم ليس اجلزء بل عالقة هذا اجلزء مع األجزاء األخرى ، نمط سلوكي جديد

ويمكننا القول أن التمييز والتوحيد من خالل تلك اللوحات الكبرية ، يف النمط
ام التي كانت تغطي األقواس الداخلية يف الصخرة ليسا عمليتني مستقلتني بل إهن

الحظنا أيضا يف لوحات األكاليـل واللوحـات الفرديـة ، تلتقيان جنبا إىل جنب
وهـو ، التي كانت قائمة ضمن دوائر صغرية ومزخرفة بالفواكـه قانونـا جديـدا

أمـا ، والثاين الـرتك، التكرار حيث قدموه لنا من خالل نمطني األول االستعامل
وقدموا هذه الصلة ، استجابةاالستعامل فقد قدموه من خالل إجياد صلة مؤثر و

أمـا ، ألن التكيف هو العامل اهلـام بازديـاد الـصلة، من خالل قابليتها للتكيف
 .الرتك فقدموه من خالل إمهال الصلة القابلة للتكيف

 
أمكننا حتديدمها والتعرف عليهام من خالل ، قسم الفنان األوراق إىل قسمني

أزرق وحسب األنامط يمكننا أن نقـول أنـه كـان واآلخر ، واحد أخرض، الظل
عدد كبري مـن أوراق ، مألوفا يف الفسيفساء البيزنطية يف القرن اخلامس امليالدي

وأخرى مثل اللبالب وعاشق الشجر،والذي هو نوع من النبـات ، دالية الكرمة
تظهر هذه يف امليل إيل قدمه لنا الفنان من خالل ظفرية وثناها بشكل جعل احلبل 

، أوراق التني مع فاكهة، إال أنه مل يكن بني االنجازين تالقي إال بالفكرة، الظفائر
 هل كان هناك حكمة من تسجيل هذا احلـدث عـىل دعـامت ؟كيف حدث هذا

أن هذا ) بريشم ( هذا يبدو ظاهرا وواضحا هلذا يقول ؟األقواس الشاملية الغربية
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إذ نجد ،  التقارب إال مع االسمولكن مل أجد هذا، كان قريبا من النمط الروماين
أن الفنان األموي قدم لنا ورقة التني وكأهنا رشحية جمـزأة إىل سـبعة أجـزاء،بينام 

ال يمكن ، نجدها تظهر بالنمط الروماين من خالل دائرة ورشحيتها أربعة أجزاء
، ألي إنسان مقاومة ذلك العجاب واجلامل الذي قدمه الفنان يف الوراق اخلرضاء

يبـدو أن الـذي ، دمها ورسمها يف موقع بعيد وخارج الواجهة وحائطهاوالتي ق
ظهـرت اخلطـوط الكنتوريـة ، ءصمم املوديل ماهر وخبري يف صناعة الفسيفسا

بينام ، وكأهنا خطوط زرقاء غامقة من خالل تلك العالمات التي تظهر يف اللوحة
ا اللـون ومنحهـ، نجد الضلوع وقد أخرجها ذلك الفنان وكأهنا قوية وجـسورة

ومن خالل هذا اللون ظهرت وكأهنا ختـرج رشارا يـتألأل مـن خـالل ، الذهبي
وقد بدت يف هذه اللوحة تطوف ومتثـل حالـة الـربق ، موجات صوتية خرضاء

املنري يف مكان ناعم ومظلم وكذلك القمة يف هذا العمل هو ذلك التصميم الذي 
كـل هـذا ، عن اآلخـرقدمه الفنان لكل ورقة من هذه األوراق بأسلوب متنوع 

التنوع وعدم التغيري بدا وكأنه جانب من التحول عن أسلوب قديم إىل أسلوب 
ومنحهـا اللـون اخلـرض ، وقدم لنا هذه األوراق وكأن هلا ساق صغرية، حديث

وقـدم لنـا تلـك اآللـة ، نوهنا مل نجد هذا النمط يف العرص الروماين والبيزنطـي
 .ه عىل شكل ورم وله طرفبواسطة انحناء القوس الذي ظهر وكأن

قدمت الوراق بأسلوب معارض وعالمتهـا أهنـا وضـعت يف قمـة القـوس 
وقـدم النـار أجـزاء مـن ورق ، هذه اللوحات كانت متثل أوراق الكرمة، العليا

اخلرشوف من خالل جرن الغسيل ومن اجلرن قدم لنا أوراقا صغرية خرضاء من 
ق ومل تبد تلك الزينـة التـي تأهلـت أيضا تلك الزخرفة مل تفر، عدة أنواع خمتلفة
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لتكون قمة يف عامل اجلامل فهذه اجلاملية ظهرت حينام أخرج تلـك األوراق عـن 
 .احلدود التي كان من املمكن أن تكون داخل اللوحة

 قدمـه لنـا مـن خـالل اهل كان هذا األسلوب مصطلحا اعتمد عىل املؤثر، هلـذ
 .ه باللوحة وكأنه مشابه للزهورشجر اللبالب ونبات عاشق الشجر حتى انه أظهر

وظهـر يف سـوريا يف ، اللوحة بذاهتا مثلت ذلك النسيج الذي ظهر يف فارس
 .القرن السادس والقرن السابع للميالد

الفواكه هذه الطبيعة الفاخرة قدمها الفنان من خالل عطاء مجيل وكانت تعرب 
هلذا قدم هـذه ، لةألن مهنته األصا، عن مالحظة فيها زخرفة غري مرتبطة بمهنته

مـن ، اللوحات ليس لتزيني بيت القرص إنام انطالقا من إحساس وروعة وإيـامن
خالل تلك املوديالت العديدة والقواعـد الفنيـة قـدمها لتكـون هبـة للـصخرة 

عظمة التنويع وجدت يف تلك األنامط وكل قارئ نمط كان يعترب نفـسه .املرشفة
انه عرض لعامل األوراق كيف ، روائعومشاهدة تلك ال، مدعوا دعوة اسرتسالية

كيف ، من خالل العرض يمكنني القول أهنا كنت متحفا هلذه األنامط، هي منترشة
 :متكن هذا الفنان من اجلمع بني أوراق النباتات واألكاليل الزهرية التي يظهر هبا

 ) الكرز–الليمون – الزيتون – الرمان – العنب –التمر (
أنه نوع من الفاكهة وقـد أظهرهـا وكأهنـا اشـتقت إىل جانب اخليار قدمه وك

 من خالل هذا االتفـاق .واستخرجت مبارشة من سوق خضار وفواكه القدس
انـه ، خييل إليك وكأن الفاكهة طازجة معروضة للبيع أو هـي نمـوذج للعـرض

مل يقدمها كأي نمط غريب عن ، هذا التكوين منحه للثامر، منحها األلوان اخلفيفة
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أيضا كيف وضع ، أهنا لوحة األصالة، القدس بل جعلها وكأهنا حمليةفواكه وثامر 
 سبعة أمتار يمكنني القول أته رفعها غاىل؟هذا التصميم وكيف رسم هذه اللوحة

هـذه ، ولوحة الروح ولوحـة الفـن، عن األرض حتى جيعل منها لوحة العرص
جـارة انه ركبها من خـالل إطـارات صـغرية مـن احل، الفواكه تم رسمها بعناية

قياساهتا ترتاوح ، األبيض– الوردي –والرخام ومنحها هذه هذه األلوان الفاتح 
وهكذا استخدم هذا املوديل ليكون من تلك اللوحـات رقاعـا ) سم ٣-٢(بني 

، مجال ألواهنا أظهرها وكأهنا قوية، مهذبة ومؤدبة ألن انجازه اعتمد عىل الواقعية
كي نجعل حتليلنا هلا ،  عمل بالفسيفساءوهلذا كانت خالدة حيث أهنا فاقت كل من

الفواكه كانت معروفة ومعلومة يف العرص الروماين ، من خالل املقارنة التي قدمتها
 .وكل الذين رسموا الفواكه وقدموها وكأهنا بدائية

 زخرفة الرمان 
هذه قدمها من خالل تصميم راعى به ثالث موجـات خـرضاء ويمكـن أن 

طط فاتح مع متوج أخرض مجيعها ظللها باألمحر انـه أقول أنه قدمها من خالل خم
أظهرها وكأهنا تعيش ضمن عصور وطبيعة خمتلفة حيث قدمها بحجـم صـغري 
ورمــان أخــرض أيــضا أظهرهــا وكأنــه مــستو وناضــج وهــذا النــضوج منحــه 

 إىل ءوالتطلع الدائم إليه واللجو، وتقواه، خشيته، الصلة الدائمة باهللا حبه.اجلامل
  . بام حيبه ويرضاهالرىض، محاه

بـني ، كان من ثامرها اإلحساس احلي بالصلة الوثيقة بني اإلنـسان والكـون
، كل ذلك حدث عىل أرضك يـا قـدس، بني األرض وطبيعتها، األمة وعقيدهتا
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عىل أرضك بضعة من هـذا الكـون ، ألنك عند اهللا وعند األمة الصلة واإلنسان
أصبح بصفة ، األمر اإلهلي والرتاثلكن هذا اإلنسان من خالل ، اهلائل الفسيح

 .صادرة من ذلك املصدر الذي صدر منه الكون
رحم اهللا اخلليفة أبا بكر الصديق حني واجه لوحده حروب الـرده حيـث مل 

 العقيدة احلية تستطيع أن تتغلب -:يكن يسانده من كل قوى األرض حيث قال
 ال هدنة بني احلـق -:وكام قال معاوية، وتواجهها الوجهة الصحيحة، عىل الردة
فأرضك يا قدس أرض اجلهـاد الـدائم حتـى يـرث اهللا األرض ومـا ، والباطل
لكن إذا كنا نقرأ اليوم أنامط هؤالء الذين استمدوا من اإلسالم منهجيـة .)عليها

وأعنـي تربـة ، وقدموها لنا وكأننا نبات مـن تربـة، احلضارة والقاعدة الروحية
العقـل .ا فقد حسم عبد امللك هذه املنهجيةوهلذ.الروح فتخرج مشعة بإشعاعها

البرشي طاقته من أكرب الطاقات التي منحها اهللا لإلنسان ونعمة من أكرب نعم اهللا 
 الطاقة العقلية من تبدد نعلينا لذا مل خترج أنامطهم من خالل هذا األسلوب، صا

م ليكون التأمل مل يقد.وراء الغيبيات التي ال سبيل للعقل البرشي أن يتحكم فيها
وعدم القصد هذا حتى ال يصبح فلسفة ألن التأمل يف اإلسـالم ، مقصودا لذاته

 .هو قاعدة مقياسها الطاقة العقلية
األعامل املتكررة يف الزخارف عند اليونان والرومان والبيزنطيني كان تكرارها 

ا واحلضارة األموية أحلت عىل صانع الفسيفساء أن ينظروا يف تاريخ م، يلفت النظر
ألن ، وعبد امللك حثهم أن يدرسوا عوامل الفناء والبقـاء يف جمتمعـاهتم، قبلهم

 .الدعوة لدراسة التاريخ هي دعوة لالستفادة من جتارب البرشية السابقة
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عـام ) فـان بريـشم (القراءة العلمية لفسيفساء قبة الصخرة متـت مـن قبـل 
وال نقلل مما قام ، مطلكن هذه القراءة كانت تعريفا ومقارنة بني نمط ون، ١٩٢٧

ألنـه قـدم للبـرشية أول ، بل هو عمل خالق جيب علينا أن نقـدره) بريشم (به 
 .حفظ للمعلومة عن هؤالء الذين صمموا وبنوا تلك الزخارف الرائعة

 نتعرف عىل نأردت من بحثي هذا أن نعرف نحن العرب ما لنا وما علينا، وأ
 ةأن يتم بطريقة علمية منهجية دقيقتراثنا ومصادره وموارده وهذا هو كله جيب 

أو ،  من خالل هذه اللوحات مل نجد يف أسلوهبا رشوحا عـن املجتمـع.ومنظمة
لكن عنـدما كانـت زخـارف ،  أو حكامهاةعن احلياة العامة واخلاصة هلذه األم

، ولوحات تعود إىل احلضارات السابقة كنا نجد هبا الفروق بني طبقات الشعب
والرمـز إىل مـن يعمـل يف .ف من هو سيد ومن هو عبدحيث نجد هلذه الزخار

أما النبالء فكان ، العمل اليدوي أو الصناعي والزراعي كان مقصورا عىل العبيد
وأما التجارة فكانت إىل الطبقة الوسطى وهذا ال نجـده يف ، هلم احلكم واحلرب

 .األنامط احلضارية التي تعود للرومان واليونان والبيزنطيون

 القتباس األصالة وا
 إليها هذه املقدمة وهي فمن هذه املقدمات التي كتبت يف هذا البحث، أضي

 هـل كـان صـانع الفسيفـساء يف يالتي تعالج حدود األصالة واالقتباس، وأعن
 .الصخرة أصيال يف نموذجه أم مكتسبا عن غريه

احلقيقة تؤكد أن كـل أمـة تتـوق إىل حتقيـق ذاهتـا وتوكيـد طابعهـا اخلـاص 
هلذا فقد ، برتاثها واحلفاظ عىل خصائصها األصلية وإبراز لوهنا املميزوالتمسك 

 .قدم األمويون نمطهم يف كل من الصخرة واملسجد



 

 ٤٢٣  الباب الثامن–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

الصخرة بأسلوب األصالة ال بأسلوب االقتباس وأهنم عربوا من خالل هذه 
وكان هنـاك ، اللوحات إىل مقومات األصالة وحاجتها املحلية ومطالبها الذاتية

 .ة اخلربة واالنجاز لكن ليس بمفهوم االقتباسأسلوب زياد
ألهنـم ، وكثري من الرسومات التي يصممها أولئك الفنانون مل يـستخدموها

ألن الكفـاءة لـيس ، كانوا غري راضني عن زخرفتها وهلذا فقد اكتسبوا الكفـاءة
اهتاممهم مل يكن بجزء واحد من العمل بل كـانوا يعملـون ، باإلرساع يف العمل

 .ن العمل ومن ثم مدى تأثري هذا التوازنعىل تواز
اختيار النامذج التي تراعي دقة النموذج ووضوحه يف حتقيق الغرض املنشود 

 تقـدم اهذا االختبار كان اهلدف منه تقديم االسـتجابات املرغـوب فيهـا، ألهنـ
 باملواد التي يستخدمها كوضوحا الكتشاف الصالت ومتيز اخلطأ والصواب، وذل

من خالل هذه النامذج والتجارب حول الرسم يف موضـوع مـا .نيأولئك الفنان
لذا عمدوا إىل العمل ،  نتائج سلبيةنجد أهنم وصلوا غاىل، باسم يف موضوع آخر

حيث يتم إتقان املجموعة األوىل قبل االنتقـال إىل ، من خالل فعاليات متداخلة
جموعة األوىل قبل املجموعة الثانية من خالل فعاليات متداخلة حيث يتم إتقان امل

االنتقال إىل املجموعة الثانية من خالل لوحاهتم فقـد قـدموا لنـا أداة لالتـصال 
 .كذلك قدم الفنان أداة للتعبري عام جيول يف ذهن املرء من أفكار، والتفاهم

من خالل دراسة تامة حول أعامل العامرة يف احلضارة الرومانيـة والبيزنطيـة 
، ملعامريون من رسومات عديـدة هلـؤالء الفنـاننيعرفنا كيف كان يفكر هؤالء ا

، عرفنا أهنم كانوا يمرون يف مراحل عديدة بل أن يـصلوا إىل النمـوذج املعتمـد



 

 ٤٢٤ من الباب الثا–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

وأن األسـلوب ،  األموينيوهذا احلال كان أيضا من خصائص أولئك املعامريني
 .الذي استحدثوه يدل عىل هذه املراحل التي مروا هبا

فكرون بتداول املشكلة بني أيدهيم ومن ثم حيللوهـا  كانوا ييف املرحلة األوىل
، ثم جيرون عليها دراسة موضوعية ودراسة عميقة، اىل العنارص التي تتألف منها

ثم تأيت مرحلة احلضانة والتي من خالهلا ختتمر يف ذهن املفكـر احلـل األنـسب 
واألوفق ثم جيري عرضها عىل زمالئه ونحن نـسمي هـذا العمـل باالستـشارة 

 .ذا األسلوب وصلوا إىل احلل والفكرةوهب
من أهم الزخارف ولوحاهتا يف قبـة الـصخرة هـي التـي عاجلـت األخـالق 
املكتسبة بعامل النبات واألشجار والورود ومجعت بينهـا وكأهنـا مولـود مل خيلـق 

 هل -ويبقى أمامنا سؤال هام ك، كامال وإنام سيكتمل نموه مع الطبيعة والضوء
 ؟يامت والنامذج كانت وسائل ثقافية مهذبةهذه الزخارف والتصم

حسب املفهوم احلضاري يف الدولة األموية نجد أن الثقافـة العلميـة مل تكـن 
وهذا يتمثل بأولئك احلرفني واملناظرين بحلقـات ، أقل أمهية من الثقافة النظرية
وهذا يثبـت ان الثقافـة احلقيقيـة هـي مـزيج مـن ، الدرس يف مجيع إطار الدولة

 .النظرية والعلمية معاالدروس 
،  أول من شعروا باحلاجة إىل إعداد املواطن ليكون مواطنا صـاحلاناألمويو

مجيع الشواهد التارخيية تـدل ,ذات اإلنسان الذي يساهم يف رقي بلده وازدهارها
عىل ان فكرة اهتامم الدولة األموية بشؤون الثقافة فوق اهتامم الدولـة البيزنطيـة 

،  أساليب ومفاهيم ثقافية علمية ونظرية يف أرجـاء الدولـةالتي كانت قائمة عىل



 

 ٤٢٥  الباب الثامن–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

هـذه ، ومتثل ذلك حينام نقل األمويون الذين بالرشق إىل الغرب وعىل األندلس
الثقافة العلمية النظرية من خالل إنشاء املدارس والتي كانت تـسمى بالنظاميـة 

 .)وهي املدارس الرسمية (

 
ويف ، الل الظالل ومنحه لونني الفاتح واألخرض أبرز زخرفته من خ:الزيتون

وهذا األسلوب يـربز يف ، القسم العلوي أضاف إليه ملسة مجال من اللون األمحر
كانت تلـك ، ساق صغرية ولكنها خرضاء، لوحات الفسيفساء يف أنواع الفواكه

نقطة البداية كانت من خالل تلك العالمة التي .اللوحات ذات قيمة مجالية عالية
 .هر يف املقطع املكعبتظ

وقد برز قيمة ،  هذه األنامط كانت قليلة إحداها قدم من خالل تصميم:الكرز
 .اللون األخرض والقليل منها أرزها باألكاليل

ي طوره الفنان يف هذه اللوحـة مـن ذ منها نبات القرع أو اللب ال:فصيلة اخليار
يف ، يف أسواق القدساحلضارة معروضة  خالل جتسيم الشكل وقدمه لنا وكأن هذه
 .ومنحها اللون األخرض بضلوع فاحتة، التصميامت قدم لنا أسلويب التكرار والثني

بعـض ، كذلك استخدم اللون الفاتح األخرض مع تلك التي تظهر يف اللوحة
، األحيان وجدنا عالمات مظللة ظهرت يف املكعبات وخاصة يف أنامط الفواكـه

وجد يف هـذه األنـامط اللـون ، ا أيضا اخلياروالتي تظهر يف القسم العلوي نمنه
األخرض البارز وهبذا الربوز نجد الشكل الدائري الذي هو مقدمة اخليار وأيضا 

 .هنايته وقدم لنا كال من اللب والبطيخ باللون األخرض



 

 ٤٢٦ من الباب الثا–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 عائلة األنامط 
واحة خرضاء واللمسات باللون األصفر لعدة أنامط من الفواكه،هذا ما بـدا 

ان وجـودا كهـذا ، ل بروز نبتة األرز التي نراها يف عدة أشكالواضحا من خال
 .يعرب عن حاجة شديدة ونادرة للمستطلع

وهذا االستطالع النادر نجده يف ذلك التصميم املزدوج الذي ناسب واتفـق 
يشء هام جيعلنا أن ، من خالل الزخرفة التي ظهر هبا أسلوب التدريج والتدرج

،  إال عن طريق دراسة تفكـري هـذا الفنـان وختيلـهنقيم هذا العمل وهذا ال يتم
هذا مل ، لقد قدمها وكأهنا أنامط تناسلية، وذلك من خالل جتديده إىل هذه األنامط

ألن هذه األنامط كانت قائمة عىل ، يكن مفاجئا للزوار ومشاهدي تلك األعامل
لكن ، هذه األرض ومل يقدم الفنان بلوحاته ما هو خارج عن نبات هذه األرضية

، من أن هذه األعامل وجد مثلها يف الزخرفـة البيزنطيـة) بريشم(ما يتحدث عنه
ولكنـي ، ويف كنيـسة جبـل الزيتـون، ويقول انه وجد ذلك يف الكنيسة الروسية

أجريت مقارنة بني هذين العملني وأستطيع أن أقول ان العمل يف كل من جبـل 
ومل نجـد ،  هبا عن عمل بدائيالزيتون وعىل الكنيسة التي يف املطلع نجد أنه يعرب

الذي مل يكن ، يف تلك األعمدة ذلك االستطالع النادر من خالل توافقه وتدرجه
 .موفقا يف مالئمة التجديد يف تناسل هذه األنامط

ولو حاولنا مقارنة ما تم اكتشافه من قبل الباحثة الفرنسية يف سوريا يف منطقة 
يف هـذه ، متحف اللوفر يف بـاريسعرضت اللوحات يف ، السيدة ريتان) حارم(

لتناسـل ارائعة لكنها ال تعالج التكامل و، الفسيفساء والتي هي رومانية األنامط



 

 ٤٢٧  الباب الثامن–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

 هنا :بل تعرب عن الفردية وعن عدم التوافق والتدرج باملوضوعية للوحات التمر
نجد اإلتقان التام يف هذا النمط ويتمثل ذلك بكيفية تعليـق هـذه العناقيـد عـىل 

هذه العناقيد التي أبرزها الفنان بأهنا كبرية وثقيلة وهنا يقدم ، النخيلفروع شجر 
هنا نرى أيضا أسلوب التجسيم الذي أبرزه الفنـان ، لوحة العناقيد لعائلة التمر

 .بأن أطال هذه األشجار من خالل التصميم الذي عرب عنه وكأنه واحة خرضاء
ر وخـارج اإلطـار منحـه يف اجلزء األعىل منحه اللون الذهبي وأحيانا األمحـ

وان كانت ، ويف أماكن أخرى صمم هذا الفنان بعض هذه الفواكه، اللون النييل
قطعا صغرية ولكنها نادرة ولن نجدها يف أي نمط من الفسيفساء وهذا متثل بأن 

واألسلوب ,وهذا متاثل وكأنه من عائلة اللؤلؤ ، قدم لنا الشكل البيضاوي الكبري
يف التلوين حيث نجد أنه يمنحها أحيانا اللـون النـييل ممـا هنا كان يعطي تناسبا 

الحظته يف هذ اللوحات هو ما قدمه الفنان لبعض التمور بأسلوب فردي وهذا 
وهذه الفرديـة جتعـل كـل مراقـب يـسأل كيـف أمكـن ، أيضا هو أسلوب نادر

 .تفريدها ونرشها عىل طول امتداد األكاليل داخل اللوحة
 يف اللوحة أظهره الفنان من خـالل اللـونني الفـاتح  كان نمطا رئيسا:القمح
من خالل تلك الضلوع التي تظهر يف األوراق مـسحوبة مـن فـصيلة ، واألمحر

احلنطة واحلبوب هدا النموذج قد تكرر أربع مرات ولكنها كانت عـىل مـستوى 
النقطة املضيئة يف تلك اللوحة هو ذاك املكـسب ، عال من القيمة اجلاملية والفنية

بعض األحيان يظهـر يف تلـوين هـذا الـنمط اللـون األمحـر ، دقيق يف اللوحةال
واألصفر يف أصناف احلبوب وأحيانا يكون بشكل داخل لوزة وأظهرها وكأهنا 



 

 ٤٢٨ من الباب الثا–فسيفساء قبة الصخرة املرشفة 

أيضا وجـدنا أصـنافا مـن الفواكـه ، بارزة وحتمل مادة مرشوشة فوق األوراق
ن خالل الشكل م، اخلوخ، التني:من هذه الفواكه، قدمها مجيعها باللون األخرض

 .السفرجل، التفاح، املجفف
ظهـر هبـذه ،  هو النمط الذي تغلب وفاق عىل مجيع تلك الزخـارف:العنب

ومهـا الـصنفان اللـذان كانـا ، اللوحة كل من العنب األبيض والعنـب األزرق
والتلـوين ، وبالشكل الكبري، وقد أظهرمها باحلجم الكبري، معروفني يف فلسطني
 .نجازات التي ظهرت يف هذه األنامطكان يعترب من أهم اال
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